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56. KITAB JIHAD DAT.I PER.IAIANAN HIDI.,P
NABI SAW

Dalam riwayat tbnu Syibawaih disebutkan 'Kitab Jihad'.

Demikian juga yang terdapt dalam riwayat An-Nasafi, hanya saja dia

mendahulukan 'basmalah'. Sementara itu, dalam riwayat periwayat

lainnya tidak disebutkan kata'Kitab' dan mereka hanya menyebutkan

'Bab Keutamaan Jihad'. Namun, dalam riwayat Al Qabisi disebutkan

'Kitab Keutamaan Jihad' tanpa menyebut 'Bab'. Lalu setelah

beberapa bab dia mengatakan'Kitab Jihad, Ajakan Nabi SAW kepada

lslam' (dan akan disebutkan).

Jihad menurut bahasa artinya 'kesulitan'. Dikatakan 'iahadtu
jihadan', artinya saya mendapat kesulitan. Adapun menurut syariat

adalah mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi kaum kafir.

Jihad juga digunakan dalam arti melawan hawa nafsu, syetan

dan orang fasik.

Jihad 'melawan hawa nafsu' adalah dengan belajar masalah

agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Sedangkan jihad

'melawan syetan' adalah menolak semua apa [syubhat dan hawa

nafsu] yang dibisikkannya. Adapun jihad dalam arti 'melawan orang

kafir' dapat dilakukan dengan kekuatan, harta, lisan dan hati.

Sementara jihad'melawan orang fasik' adalah dengan kekuatan, lisan

dan hati.

g
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An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Ibnu Sabrah bin Al Fakiha,

disela-sela hadits yang panjan g, 1lW,ir:;ri +ai--lrlltJr rtl fFJ

)Ari u;it # 'fi Ua [syetanJ berkata membisiki manusia,

'Berjihadlah, jihad itu adalah mengerahkan jiwa dan harta').

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum jihad

melawan orang kafir, apakah fardhu ain ataufardhu kifayaft. Masalah

ini akan diterangkan pada bab 'Kewajiban Pergi ke Medan Perang'.

1. Keutamaan Jihad dan Perjalanan Hidup Nabi SAW

'#'r\n:4,ri,t',i-,tili -:ry'ilt q 6-i;t &r t5 Sa *t s'tst

itj$, eti, * t*3 o'&:ti'ril| y, ,W eu'j.la-rhi,
$,lt l?*,t;.-*rt yt q:y, jil Vi )T'F,s ,Hltt

.^;ar ',./3jr ,q& i.t Ju <;J.,1ii,'F" y.; jy:r;,l,6.

Dan Firman Al;, "sesungguhry nrr, ,rr* *r*beli dari

orang-orang mukrnin, diri dan harta mereka dengan memberikan

surga untuk merekn. Mereka berperang pada ialan Allah; lalu mereka

membunuh atau terbunuh. (ltu telah menjadi) ianji yang benar dari

Attah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih

menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah

dengan jual beli yang telah kamu lohtkan itu.... hingga firman-Nya. ..

dan gembirakanlah orang-orang mulonin i/u." (Qs. At-Taubah [9]:
I I 1- I l2). Ibnu Abbas berkata, "Al hudud artinya ketaatan."

to. \. . . t.,
:4.:, dl gbt )p

;:;ir L( ;rr 
'J;) 

n

,, f ib Jv :jri

:J'rt;i yb,
';tfut\, ''*i'

.. I o.)f ,r) ,f
J',;, !?-
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'ln:jl
&^l

'a'; ,lG tLi'; ,'.); a.y J";tu' 'iu Vai
r ). c/ t',r.:Jy, ;f "6; .:t W eSVt :Ju rLit'"; ,t-ii

',r:ti i'frt'-fi ':rn', Y \t
2782. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata: Abdullah bin

Mas'ud RA berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai

Rasulullah, apakah perbuatan yang paling utama?' Beliau menjawab,

'Sholat pada (awal) waktunya'. Aku bertanya lagi,'Kemudian apa?'

Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua'. Aku berkata,

'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Jihod di jalan Allah'. Aku pun

berhenti (untuk) bertanya kepada Rasulullah SAW. Sekiranya aku

menambah pertanyaan niscaya beliau akan menambah jawabannya

kepadaku".

,*i y\t ,k lt J';:, J$ :Jts t1i:Lht ,g, f& lt *
\V$ i&, ts;; 4) \V',ftt tt u r7 o

2783. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Tidak ada hijrah seteloh pembebasan (Makl<ah), akan

tetapi jihad don niat. Apabila knmu diperintahl<an untuk berangkat

berperang maka b erangkatlah' ."

'$iwt,s; bt Jh (:Uu titW?nt q, #.G *
'.,\; r:Vt [;1 S,:;':iutfu=j xi '1;r

2784. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Wahai Rasulullah, kami

melihat jihad merupakan perbuatan paling utama, tidakkah kami

berjihad?" Beliau bersabda, *Tetapi jihad paling utama [bagi kamuJ

adalah haji yang mabrur."
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:Jti 'i'L.i; hr '*3 i;" (: oi 'i* ot;i'of j*; d) f
)3 ;" C: ,Ju; '*: y ht }* yt {;, JL. "tr;;s
tf i,*it t? tiy gu J, ,ju .;;i y :Jv '>t+,i' l1.,

L,bu- Ut :Jv N \t tF: fr 'tt ;ra 'ai,u Jru
{ 'i4 {+ e|A j,;:.j' ;rj "1. 

,i;} I ie tdri
.crlilL

2785. Dari Abu Hashin, bahwa Dzakwan menceritakan

kepadanya, sesungguhnya Abu Hurairah RA menceritakan kepadanya,

dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan

berkata, 'Tunjukkan kepadaku perbuatan yang sebanding dengan

jihad'. Beliau bersabda, 'Aku tidak menemukannya' . Kemudian beliau
bersabda, 'Apakah engkau mampu, apabila seordng mujahid keluar,

mako englrau masuk ke masjidmu berdiri (shalat) tanpa berhenti dan

berpuasa tanpa berbuka?' Laki-laki itu berkata, 'Siapa yang mampu

melakukan hal itu?"' Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya kuda

seorang mujahid bergerak pada tali pengikatnya maka ditulis untuknya

kebaikan-kebaikan."

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan jihad dan perjalanan hidup Nabi SAI{ hiyar).
Kata siyar merupakan bentuk jamak dari kata sirah (perjalanan

hidup). Kata tersebut digunakan pada bab-bab tentang jihad dengan

maksud menerangkan perjalanan hidup Nabi SAW dalam setiap

peperangan yang dilakukannya.

d.z:at '& o\ iti'|i'&*i qit 4 a-pt 3'r o9 jw itt S'tit

<;g;,,iit F:t # (Danfirman Altah ta'ala, "sesungguhnya Allah telah

membeli dari orang-orang mulonin, diri dan harta mereka dengan
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memberikan surga untuk mereka... hingga firman-Nya... dan

gembiralranlah orong-orang mulcrnin). Demikian An-Nasafi dan Ibnu
Syibawaih menyebutkannya. Sementara itu, dalam riwayat Al Ashili
dan Karimah kedua ayat itu disebutkan secara lengkap. Kemudian

dalam riwayat Abu Dzarr disebutkan sampai ti, 4b tSej $anji yang

benar dari Altah), kemudian dia berkata 'hingga firman-Ny a, 0".&idq

qfit f3 :t )t4(dan yang memelihara huhtm-hukum Allah, dan

gembiralranlah orang-orang muhnin itu).

Maksud jual-beli pada ayat --di atas adalah jual-beli yang

dilakukan kaum Anshar pada malam (baiat) Aqabah, atau mungkin
lebih luas dari itu. Keterangan yang mendukung kemungkinan
pertama tercantum dalam riwayat Ahmad dari Jabir, dan riwayat Al
Hakim dalam kitab Al lklil dmt Ka'ab bin Malik. Sementara itu, dalam

riwayat mursal Muhammad bin Ka'ab disebutkan, :z,it|, /. y e i6

:r; F \'rj$,i'ot ;lJ,.ai :J,a ;&, v t:t-'ti ci:;.u y,r.yt ly":, U

tarf di ri1 ui ri $,6 :n<;-,1 i otn \ ef '01 ,#.r,pis ,*
@'-,r,;t 1'r liy i,lt |ry tt ry r ,S' e.l $ti .i:;ir i,Sti (Abduuah

bin Rawahah berkata, 'l{ahai Rasulullah, buatlah persyaratan bagi
Tuhanmu dan bagi dirimu menurut kehendalcrnu'. Beliau bersabda,
'Aku mempersyaratkan bagi Tuhanku agar kalian beribadah kepada-

Nya dan tidak menyelalukan sesuatu apapun dengan-Nya dan aku

mempersyaratkan bagi dirifu agar kalian melindungiku dari apa yang

lralian lindungi diri kalian darinya'. Mereka berkata, 'Apa balasan

untuk lrami jika kami melahtkan hal itu?' Beliau bersabda, 'Surga'.

Merelra berlmta, 'Jual-beli yang menguntungkan, kita tidak
membatalkan dan minta dibatalkan'. Moka turunlah ayat
'Se sungguhnya Allah membeli ...' .")

i;ri.tr 's.1ir-iir :r,r* ii.r'Sti (Ibnu Abbas berkata, "Kata hudud

artinya ketaatan). Atsar Ibnu Abbas ini disebutkan melalui sanad yang

maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu
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Abbas bekenaan dengan firman Allah, &r 3.1i-i' 'Oi.6tutah batasan-

batasan Allah), dia berkata, "Yakni taat kepada Allah". Seakan-akan
penafsiran ini berdasarkan konsekuensi lafazh. Sebab orang yangtaat
tidak akan melanggar batasan dan selalu melaksanakan perintah dan
menjauhi larangan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits lbnu Mas'ud'apakah perbuatan yang paling
utama', yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang waktu-waktu
shalat.

Ad-Dawudi mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil.
Menurutnya, "Jika seseorang melaksanakan shalat pada awal
waktunya maka jihad lebih didatrulukan daripada berbakti kepada
kedua orang tua, tapi bila diakhirkan maka berbakti kepada kedua
orang tua lebih didahulukan daripada jihad". Namun, saya tidak
mengetahui apa yang mendasari pandangannya dalam hal ini.

Adapun yang tampak bagi saya bahwa shalat disebutkan lebih
dahulu daripada jihad dan berbakti kepada orang tua, karena shalat
adalah kewajiban bagi mukallaf dalam setiap kondisi. Sedangkan

berbakti kepada orang tua disebutkan lebih dahulu daripada jihad,
karena jihad itu tergantung izin orang tua.

Ath-Thabari berkata, "Nabi SAW menyebutkan tiga perkara ini
secara khusus, karena ketiganya merupakan tanda dan ciri bagi

ketaatan yang lain. Barangsiapa melalaikan shalat fardhu hingga
keluar waktunya tanpa ada udzur, padahal shalat itu sangat ringan dan

keutamaannya sangat besar, maka dapat dipastikan dia lebih
melalaikan kewajiban yang lain. Barangsiapa yang tidak berbakti
kepada kedua orang tua, padahal hak keduanya demikian besar maka

tentu dia lebih tidak berbakti kepada orang lain. Barangsiapa

meninggalkan jihad memerangi orang kafir, padahal permusuhan

mereka sangat keras terhadap agama Islam, tentu dia akan lebih
meninggalkan jihad melawan orang-orang fasik. Maka jelas
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barangsiapa memelihara ketiga perkara ini, dia akan memelihara pula

ketaatan-ketaatan yang lain, dan demikian sebaliknya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas 'Tidak ada hiirah sesudah

pembebasan (Maklmh)', yang akan dijelaskan beberapa bab

kemudian, yaitu bab 'Kewajiban Berangkat ke Medan Perang'.

Ketiga, hadits Aisyah 'Jihad kalian adalah haii', yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Adapun kesesuaiannya

dengan bab ini disimpulkan dari persetujuan Nabi SAW terhadap

perkataan Aisyah, "Kami melihat jihad merupakon perbuatan yang

paling utama".

Keempat, hadits Abu Hurairah RA tentang seorang yang

bertanya mengenai amalan yang sebanding dengan jihad. Saya (Ibnu

Hajar) berkata, "Saya belum menemukan keterangan tentang nama

laki-laki yang bertanya itu."

'o:r*1 1 :lti lBettau bersabda, 'Aku tidak menemukonnya.').lni

adalah jawaban Nabi SAW. Sedangkan kalimat 'apakatr engkau

mampu' merupakan kalimat yang terpisah dengan kalimat

sebelumnya.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Suhail bin Abi Shalih dari

bapaknya disebutkan, afy & rlo6 'rftib;-3 r ,i6 t'rr{rrir J*6 E
!, ,ff d :ry' p ,uisr e Jtii arri*Ls i ,it- A: y '.rx ii
(Dikatalran, 'Apakah yong sebanding dengan iihad?' Beliau

bersabda, 'Kalian tidak sanggup (melalatlannya)'. Mereka kembali

menanyakan hal itu kepada beliau dua atau tiga kali. Setiap kali

ditanya beliau menjawab, 'Kalian tidak akan sanggup

[melakukannyaJ'. Kemudian pada luli ketiga beliau bersabda,

" [PerbuatanJ yang serupa dengan jihad di ialan Allah...).

Ath-Thabarani meriwayatkan pula hadits yang senada dengan

ini dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya, lalu pada bagian

akhir disebutkan, y U Nt #- i {fia* mencapai sepersepuluh
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daripada perbuatannya). Hadits ini akan diterangkan pada bab

berikutnya.

\i,J,i'dl;r- U: :Jg (Laki-laki itu berknta, ,Siapa yang mampu

melakukan hal itu?'). Dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari

Su$an disebutkan, 'c)J'l'dEri f ,j6 (Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak

mampu melahtlcannya'. ").

Ini merupakan keutam&m orang yang berjihad di jalan Allah.
Konsekuensinya tidak ada amalan yang menyamai jihad di jalan
Allah. Adapun yang disebutkan dalam pembahasan tentang dua hari

raya dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW adalah, ,pi t6 €,F C

3r6ir ri 11' #f ,C 3(1J' ri ,rj6 -.-*jr 16 ,{ :y e'eu lrrdak ada

perbuatan pada hari-hari lain yang lebih utama daripada perbuatan
hari ini" -yalmi sepuluh hari [DzulhijjahJ-. Mereka bertanya,
"Tidak pula jihad di jalan Allah? " Beliau menjawab, 'Tidak pula

jihad.).

Mungkin dipahami bahwa cakupan umum hadits pada bab di
atas telah dibatasi oleh hadits Ibnu Abbas pada pembahasan tentang

dua hari raya. Ada pula kemungkinan keutamaan yang disebutkan

dalam hadits pada bab di atas khusus bagi seseorang yang keluar
dengan mengorbankan jiwa dan hartanya lalu dia terbunuh. Sama

seperti keterangan dalam hadits [bnu Abbas, "Keluar mengorbankan

dirinya dan hartanya dan tidak kembali". Logikanya barangsiapa

yang kembali niscaya tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Namun,

pandangan ini menjadi musykil bila dikaitkan dengan lafazh akhir
haditsr, *Allah menanggung atas mujahid... dan seterusnya".

Kemusykilan ini mungkin dijawab dengan mengatakan bahwa pada

awalnya keutamaan itu khusus bagi yang tidak kembali [terbunuh],
akan tetapi hal itu tidak berarti bagi mereka yang kembali [tidak
terbunuh] tidak mendapatkan pahala secara garis besarnya,

sebagaimana akan dibahas pada bab berikutnya.

t L-afazh ini akan disebutkan pada bab berikutrya,
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Namun, bila kita mengaitkan pandangan itu dengan hadits lain

niscaya akan timbul persoalan yang lebih rumit. Hadits yang

dimaksud dinukil oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad serta

dishahihkan oteh Al Hakim dari hadits Abu Darda' dari Nabi SAW, 'J(

9uc\,t 6 *t tErs et4';\1t'W t1 arsiii'€.r*i ?;&i
$a n<irrli ti.Ai r+ei ti.-W €\:& rii,,iiiU"e?: ofi'::-rr'

lt f)'Jti C.(Maukah kolian aht beritahukan amalan kalian yang

terbaik dan paling suci di sisi Penguasa lcalian [AllahJ, lebih

mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada

menginfakkan emos maupun perak, serta lebih baik bagi kalian

daripada bertemu musuh lalu kolian memenggal leherJeher mereka

dan mereka memenggal leher-leher kalian? " Merel<a berkata,

"Tentu". Beliau bersabda, " Dzikir kepoda Allah.).

Kemusykilan terjadi karena secara zhahir dzikir itu dapat

menyamai semua yang dilakukan mujahid dan lebih utama daripada

infak, padahal jihad dan memberi nafkah memiliki mamfaat yang

tidak terbatas pada pelakunya.

Iyadh berkata, "Hadits pada bab ini menerangkan tentang

keutamaan jihad, karena puasa dan perbuatan lainnya yang disebutkan

bersamanya disamai oleh jihad, hingga semua keadaan dan tindak-

tanduk mujahid yang bersifat mubah dapat menyamai pahala orang

yang terus shalat dan lainnya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda,

"Engknu tidak akon mampu (melahtkannyo)".

Hadits ini juga mengandung faidah bahwa keutamaan tidak

dapat diketahui berdasarkan logika, bahkan ia adalah karunia dari

Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Kemudian hadits ini dijadikan dalil bahwa jihad merupakan

perbuatan paling utama secara mutlak berdasarkan keterangan

terdahulu.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "secara logika dapat diterima bahwa

jihad merupakan perbuatan paling utama di antara perbuatan-
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perbuatan yang bersifat sebagai sarana. Karena jihad merupakan
sarana untuk meninggikan agama, menyebarkannya dan memadamkan
kekuftran serta menghancurkannya. Maka keutamaan jihad sesuai

dengan keutamaan hal-hal tersebut."

'# f,"^i' 'd:j 'ot ,i:;:j j.i j6 (Abu Hurairah bertrota,

"Sesungguhnya kuda mujahid bergerak pada tali pengikatnya...").
Maksudnya, meloncat-loncat dengan tangkas.

Al Jauhari berkata, *Makna kata 'layastannu' adalah

mengangkat kakinya lalu menjatuhkannya secara bersamaan".
Sementara pakar bahasa selainnya mengatakan, "Maknanya adalah

kuda itu masuk ke tengah musuh dan bergerak ke sana ke mari".

Dalam perumpamaan disebutkan istannat al fishaal hatta qar'aa
(anak kuda meloncat hingga mencapai kuda pejantan). Perumpamaan
ini sebagai ungkapan bagi seseorang yang hendak menyamai orang
yang berada di atasnya.

Adapun makna kalimat 'fii thiwalihi' adalah tali yang digunakan
mengikat hewan, dan dipegang ujungnya serta dilepaskan di
tempatnya merumput.

Sedangkan kalimat 3g; $ 
"r;<;- 

(dituliskan untuknya

kebaikan-kpbaikan) Maksudnya, yakni setiap gerakan kuda itu ditulis
sebagai kebaikan bagi mujahid. Kalimat ini disebutkan oleh Abu
Hushain dari Abu Shalih secara mauquf. Lalu setelah 40 bab lebih
akan disebutkan satu bab dengan judul 'Kuda itu Ada Tiga', dan pada

bab ini disebutkan riwayat dari jalur Zaidbin Aslam dari Abu Shalih
dari Nabi SAW. Pembahasan selengkapnya akan dikemukakan di
tempat itu.
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2. Manusia Paling Utama Adalah Mukmin yang Berjihad di
Jalan Allah dengan Diri dan Hartanya

4'# :tw,e'&:'iiY tv,, e!'6 t-> ;r-: i';',

Dan Firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman,

sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniogoan yang dapat

menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman

lrepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta

dan jiwamu. Itulah yang lebih boik bagi kamu iil@ kamu

mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu

dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya

sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik

dalam surga 'Adn, itulah keberuntungan yang besar." (Qs. Ash-Shaff

[61]: 10-12)

:Jv {1.x* & iur ,*:r",€r'tilt 6 (: oi ,#t 
"-i- / :W ,f

,:*i g, \t ,k yt J;", Jw tSii u$t'qi yt J;", t;" E
q. ,fi ,ju tir i ,iu .dq * yt ,E €:GJ-A'/

. :? c o$r 1r;, ht 4- 
=a,,1 *

2786. Dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, bahwa Abu Sa'id Al
Khudri RA berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, manusia

manakah yang lebih utama?' Rasulullah SAW menjawab, 'Mukmin
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yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya'. Mereka

berkata, 'Kemudian siapa?' Beliau bersabda, 'Mulonin yang berada di
salah satu lembah, dia bertalana kepada Allah dan menghindarkan

manus ia dari kej ahatannyao ."

\t * ytl';'rry ,,Sv;j-i t;.i oi *{it i * *
€ :q *ribf hrl- .lr W ejd'',i,,i ;r; *i y
"oi iG; o\.* e :A}t',Y ;t .t'.dt t'.Ut,F -*

'o;b'ri .>i ; ta; i;';'ri'aLir '^l-'":"

27s7. Dari sa'ia uirr ; ;r;vuu, uur,*;;r, Hu*i'ur,
berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Perumpamaan

orang yang berjihad di jalan Allah -Allah lebih tahu siapa yang

berjihad di jalan-Nya- samo seperti orang yang berpuasa dan

berdiri (shalat). Allah menanggung untuk orang yang berjihad di
jalan-Nya untuk mewafatkannya dan memasukkannya ke dalam surga

atau mengembalilcannya dalam keadaan selamat bersama pahqla atau

rampasan perang'."

Keterangan Hadits:

(Firman Allah ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah

kamu Aku tunjukl<an suatu perniagaan..."). Maksudnya, adalah

penafsiran ayat-ayat ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, :9'ot

4li; .lrltli W. t::hb\ i1;'A :: ry 'i ,t:'fir'Sv i'1 6j q1r

oitEjit !:ylj iiu, o'a'i ,U'ii (Sesungguhnya ketika ayat ini turun

maka lraum muslimin berknta, 'seandainya kami mengetahui

perdagangan ini, niscaya kami al<an memberikan padanya harta dan
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keluarga'. Maka turunlah ayat '(Yaitu) kamu beriman kepado Allah

dan Rasul-Nya dan berjihad...).

Demikian dia menyebutkan riwayat itu melalui jalur yang

mursal. Lalu dia (Ibnu Abi Hatim) meriwayatkan pula bersama Ath-

Thabari dari jalur Qatadah, dia berkata, Li41 * lSi #.ht 01\'i

qM ,p q'";f;- tik" 'ot SU: W (Sekiranya Attah ridak

menjelaskannya niscaya terjadi kesedihan mendalam pada sejumlah

orong karena mereka ingin mengetahuinya hingga bisa

mendapatkannya).

* e ,fi (*"t *in yang berada di lembah). Dalam riwayat

Muslim dari jalur Ma'mar dari Az-Ztthri disebuttan, i# 'ht &oti-
laki yang mengasingkan diri).

e' u1- (bertalcwa kepada Altah). Dalam riwayat Imam Muslim

dari jalur Az-Zttbaidi, dari Az-hlrrri disebutkan, &r iI (beribadah

kepada Allah). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, JFi

/61 3\? Jrti i€! g'is it':ar nli * e. (Mengasingkan diri di

suatu lembah, mendirilmn shalat, mengeluarkan zakat dan

menghindar i kej ahat an manus i a).

Dalam riwayat At-Tirmidzi -dia mengategorikannya sebagai

hadits hasan- dan Al Hakim -dia menshahihkannya- dari jalur

Ibnu Abi Dzi,b dari Abu Hurairah, W6 ,i;.* "* g *,; >\r')'ot

egi $'oti,Iit', |Jw';ri yh' & 4t oiiir i ,C,P'.'i ,iui
6tb 'ibi' * e y C Pi lt ff e. (Sesungguhnya seorang laki-

laki melewati suatu lembah yang terdapat mata air tswar. Laki-laki

itu pun kagum dibuatnya dan berkata, 'sekiranya aku mengasingkan

diri'. Kemudian dia meminta izin kepada Nabi SAW dan beliau

bersabda, 'Jangan lakuksn, karena kedudukan salah seorang di

antara mereka di jalan Allah lebih utama daripada shalat dia di

rumahnya selama tujuh puluh tahun.').
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Hadits ini mengandung keterangan tentang keutamaan

'menyendiri' (mengasingkan diri) karena perbuatan ini dapat

menjauhkan seseorang dari ghibah (menggunjing), perkataan sia-sia

dan yang serupa dengannya. Adapun mengasingkan diri dari manusia

secara total, maka mayoritas ulama membolehkannya ketika terjadi
fitnah, sebagaimana yafig akan dijelaskan pada pembahasan tentang

ujian dan cobaan.

Pandangan jumhur ini didukung oleh riwayat Ba'jah bin

Abdullah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, itS;-"oli orlr uS At"

€. h)j ,y.w ec'tJt 4LJ- yt ,b e y j lu;"rbi'i'ilF 9 4,'i
f 411 a6r i*i ikyt e'i.s atlat 1" ?a' :* q ;l <eran

datang kepada manusia suatu masa dimana manusia yang paling baik
keduduknnnya pada masa itu adalah orang yang mengambil kekang

kudanya di jalan Allah mencari kematian di sarangnya (maut), dan
seorang laki-laki yang berada di suatu lembah di antara lembah-

lembah ini, dia mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan

menghindari manusia kecuali karena kebaikan). Riwayat ini dinukil
oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban dari jalur Usamah bin Zaid Al-
Laitsi dari BaJah.

lbnu Abdil Barr berkata, "Hanya saja hadits-hadits ini
menyebutkan lembah dan gunung, karena pada umumnya tempat-

tempat ini sepi dari manusia. Maka semua tempat yang sepi dari

manusia masuk pula dalam makna ini".

-y e:a I'nbi iirri- ar tr ef,*.j' 
'$ 

lprru*pamaan

orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang

berjihad di jalan-Nya). Di sini terdapat isyarat agar memperhatikan

keikhlasan. Penjelasannya akan dikemukakan dalam hadits Abu Musa

yang akan disebutkan setelah l2 bab.

;tir ;Ut yji (sama seperti orang berpuasa dan berdiri

[shalat). Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Shalih dari Abu
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Hurairah, l? t::tu'q1& I i' :fi,-6,;.ar;Ca )i{t geperti

orang berpuasa yang shalat dan berdiri (membaca) ayat-ayat Allah,
tidak berhenti shalat dan puasa).

An-Nasa'i memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur
ini, y3t {t:}t grd' (Orang yang khusyu', ruku dan sujud).

Sedangkan dalam kitab Al Muwaththa' dan Shahih lbnu Hibban

disebutkan, gt- e itu ri l?'u 'fi- ') ,il' nlitr g6fr t'yt ,F
(seperti orang yang puasa dan shalat terus menerus, yang tidak
berhenti puasa dan shalat hingga dia [orang yang berjihadJ kembali).

Dalam riwayat Imam Ahmad danBazzar dari hadits An-Nu'man
bin Basyir dari Nabi SAW disebutkan, t'frilt ,tr lt tr eydt ,5,

4 ;.W 'o1(- @erumpoan orang yang berjihad di jalan Atlah sama

seperti orang puasa di siang hari dan shalat di malam hari)"

Keadaan orang yang berpuasa dan shalat disamakan dengan
keadaan orang yang berjihad di jalan Allah dalam mendapatkan
pahala di setiap gerak dan diamnya. Karena yang dimaksud dengan

orang yang berpuasa dan shalat adalah orang yang tidak pernah

berhenti ibadah sehingga pahalanya terus-menerus. Demikian pula
orang yang berjihad, tidak sesaat pun waktunya yang tersia-siakan
tanpa ada pahala, berdasarkan keterangan dalam hadits,
"Sesungguhnya seorang mujahid, setiap gerokan lcudanya ditulis
lrebailran-kebaikan untuknya". Lebih tegas lagi firman Allah, "Yang
demikian itu ialah karena mereko tidak ditimpa kehausan dan
kepayahan" (Qs. At-Taubah [9]: 120)

bt ',Yii 
Q4llah menanggung... dan seterusnya). Makna

kalimat ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang Iman dari
jalur Abu Zvr'ah dari Abu Hurairah dengan penyajian yang lebih

lengkap dengan lafazh,lrr i*jr (Allah menjamin). Sementara dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur ini disebutkan, e t" oS.hr 
';$li
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grlw\rl o*'t i*, (Allah memberi jaminan kepada siapa yang

keluar di jalan-Nya, tidak ada yang mengeluarkonnya kecuoli iman

kepadaku...).

Mengenai jalur hadits ini dari Abu Hurairah ada perbedaan.

Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Al A'raj dari Abu Hurairah

dengan tafazh, Y e5q rl y1!r",Ail d; e6A,i,kt|F
* U-yt (Atlah memberi jaminan untuk orang yangiihad di jalan-

Nya, dimana tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya kecuali

jihad di jalan-Nya dan membenarkan kalimat-Nya). Riwayat yang

serupa akan disebutkan dari jalur Abu Az-Zinad dalam pembahasan

tentang seperlima bagian ftrmpasan perang. Demikian pula

diriwayatkan oleh Malik di kitab Al Muwaththa' dari Abu Az-Zinad

juga dalam pembahasan tentang seperlima bagian rampasan perang.

Sementara itu, Ad-Darimi meriwayatkan dari jalur lain dari Abu

Az-Zinad, dengan lafazh, y,ry Uyi lt ,b d 3(i.J' y az,;- |
(Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali iihad di ialan Allah dan

membenarl<nn kalimat-knlimat-Nya). Hanya saja riwayat Abu Az-

Zinad ini dinukil oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Umar.

Lalu dalam riwayatnya (ibnu Umar) disebutkan dengan tegas bahwa

hadits ini termasuk hadits qudsi. Adapun lafazhnya, io' ,p )i,rr J't 't ,t
;o,t ,# et:al cf ,t'V q f w-T ,i6 !3t e<,'i t"] P"t y
'g'ri ir',1abt 

(-r'^;*')i oi'det ,ttU',i* €.b'; (Dari Rasulullah

SAW, berkenaan dengan apa yang beliau ceritakan dari Rabbnya,

bahwasanya Allah berfirman, "Siapa saia di antara hamba-hamba-

Ku keluar berjihad di jalan-Ku demi mencari keridhaan-Ku, niscaya

Aku memberi jaminan kepadanya; iifu Aku mengembalilannya

niscaya Aku mengembalikannya dengan apa yang dia dapatkan

berupa pohala atau rampasan perang).

Para periwayat hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya).

Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ubadah dengan
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tafazh,'tt i"re3'g*3'oirtu,P'$ # ef*j' 1h:"f ?nt'J*

aJal @Uoh Azza Wajalla berfirman, 'Orang yang beriihad di ialan-

Ku dia mendapatknn jaminan dari-Ku; jika Aku mengembalikannya

niscaya Aku mengembalilannya dengan membawa pahala atau

rampasan perang). Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Kesimpulan dari kandungan hadits-hadits di atas adalah realisasi

janji Allah dalam firman-Nya, "Sesungguhnya Allah telah membeli

dari orang-orang mukmin jiwa dan harta merelm dengan memberikan

surga untuk mereka". (Qs. At-Taubah [9]: 111) Realisasi tersebut

merupakan karunia dari-Nya. Rasulullah SAW telah mengungkapkan

karunia Allah berupa pahala dengan lafazh'memberi jaminan' dan

yang sepertinya, sesuai kebiasaan mereka.

Kalimat 'tidak ada yang mengeluarkannya kecuali jihad
merupakan keterangan tegas dipersyaratkannya niat dalam jihad. Hat

ini akan diterangkan secara detil setelah l2bab.

zbJl '^l*U- bf 'r'69. l(1 (untuk mewafatkannya supaya

memasukkannya ke dalam surga). Maksudny4 Allah akan

memasukkannya ke dalam surga apabila Dia mewafatkannya. Dalam

riwayat Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi dari Al Yaman disebutkan,'o6V o1

Qilra [AllahJ mewafatkannya). Yakni menggunakan kata 'bersyarat'

disertai kata kerja yang menunjukkan waktu masa lampau. Riwayat ini
dinukil oleh Ath-Thabarani.

t;J 'rl;U- ir( (untuk memasuklmnnya t@ dalam surga).

Maksudnya, tanpa hisab dan adzab, atau Allah memasukkannya ke

dalam surga saat kematiannya, seperti disebutkan , L?S e-tltttJt 13\li1

F, e (Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada beterbangan di surga).

Berdasarkan keterangan ini, maka pernyataan mereka yang

mengatakan bahwa "Makna zhahir hadits tersebut adalah

menyamakan antara orang yang syahid dan orang yang kembali

dengan selamat karena pahala yang di dapat mengharuskan masuk
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surga" tidak dapat diterima. Sebagai jawabannya dikatakan bahwa
yang dimaksud 'masuk surga bagi yang syahid' adalah masuk secara

khusus.

-..i .i .l
ry ii hl t (bersama pahala atau rqmpasan perang).

Vf*ruaryu, b".ru-u pahala saja bila tidak mendapatkan rampasan

sedikit pun, atau bersama rampasan perang disertai pahala. Seakan-

akan Nabi tidak menyinggung tentang pahala kedua yang disertai
rampasan perang, sebab pahala ini lebih kecil dibandingkan dengan

pahala yang tidak disertai rampasan.

Faktor yang melahirkan penakwilan ini adalah makna zhahir
hadits yang menyatakan bahwa apabila mendapatkan harta rampasan

perang maka tidak mendapatkan pahala. Namun, bukan demikian
yang dimaksud, bahkan maksudnya adalah 'atau rampasan perang

disertai patrala yang lebih sedikit dibandingkan pahala mereka yang
tidak mendapatkan rampasan perang', sebab kaidah dasar menyatakan
jika tidak ditemukan rampasan perang maka pahala yang didapatkan
lebih utama dan sempurna. Hadits itu dengan tegas menafikan
rampasan perang dan tidak menafikan adanya pahala bersama

rampasan perang sekaligus.

Al Karmani berkata, "Makna hadits adalah bahwa seorang

mujahid memiliki dua kemungkinan; mati syahid atau kembali dengan

selamat. Jika kembali dengan selamat, maka dia akan mendapatkan

rampasan perang, atau pahala, atau mungkin mendapatkan rampasan

perang dan pahala sekaligus. Perkara yang dinafikan di sini adalah

hilangnya kedua hal itu, bukan kemungkinan didapatkannya kedua hal
itu sekaligus."

Sebagian ulama menjawab permsalahan ini dengan mengatakan

bahwa kata 'au' (atau) pada hadits ini bermakna 'dan'. Pandangan ini
dibenarkan oleh lbnu Abdil Barr dan Al Qurthubi serta dikuatkan oleh

At-Turabisyti. Sehingga makna hadits menurut pandangan ini adalah;

kembali dengan pahala dan rampasan perang.
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Penggunaan kata penghubung 'dan' pada kalimat itu tercantum
pula dalam riwayat lmam Muslim dari jalur Al A'raj dari Abu
Hurairah. Demikian pula diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari
Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Az-Zinad. Namun, Ja'far Al
Firyabi dan sejumlah periwayat dari Yahya bin Yahya meriwayatkan

dengan lafazh, * i1 }i lpanah atau rampasan perong), yakni

menggunakan kata penghubung if latau). Imam Malik di dalam kitab

Al Muwaththa' meriwyatkan dengan lafazh Y 
'ti (atau rampasan

perang). Para periwayat yang menukil dari Malik tidak berbeda

mengenai hal itu, kecuali yang terdapat dalam riwayat Yahya bin
Bukair dari Malik, yang menyebutkan fi: (dan rampasan perang).

Sementara itu, riwayat Yahya bin Bukair dari Malik masih
diperdebatkan.

Dalam riwayat An-Nasa'i dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al
Musayyab dari Abu Hurairah disebutkan dengan menggunakan kata
penghubung 'dan'. Demikian juga dari jalur Atha' bin Mina' dari Abu
Hurairah. Abu Daud juga meriwayatkan demikian melalui sanad yang

shahih dari Abu Umamah, yi ii q J,J 6. (Dengan apa yang dia

dapatkan berupa pahala dan rampasan perang). Jika riwayat-riwayat

ini terbukti akurat, maka harus dipahami bahwa if latau) pada hadits

tersebut bermakna 'dan', sebagaimana pendapat ahli bahasa dari
Kufah.

Dalam hal ini akan timbul masalah lain yang cukup rumit. Sebab

jika \i (atau) dalam hadits tersebut bermakna 'dan' maka

konsekuensinya dari segi makna bahwa Allah menjamin bagi setiap
yang kembali dari peperangan akan mendapatkan dua hal itu sekaligus
(pahala dan harta rampasan perang). Padahal betapa banyak mereka
yang kembali dari peperangan tanpa membawa harta rampasan perang

sedikit pun. Secara lahiriah bahwa orang yang kembali tanpa
membawa harta rampasan perang berarti tidak mendapatkan pahala,
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seperti halnya bahwa setiap orang yang berperang akan mendapatkan
pahala dan rampasan perang sekaligus.

Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin
Amr bin Ash dari Nabi SAW, ita;,+dr bt'*5 yt ,F € t* !)" ,16
'i?i'# i y'1-i trt|-;,i, e g:r rtr;'qeii;?t,rk
(Tidak ada suatu pasukan yang berperang di jalan Allah, kemudian
merekn mendapatkan rampasan perang melainkan mereka telah

mengambil lebih dahulu dua pertiga dari pahala mereka di Akhirat
dan tersisa sepertiganya, jika mereka tidak mendapatkan rampason
perang makn merel<a mendapatkan pahala secara sempurna).

Riwayat ini mengukuhkan penakwilan yang pertama, bahwa
yang mendapat rampasan perang juga mendapat pahala, tetapi
pahalanya lebih sedikit dibanding patrala mereka yang tidak
mendapatkan harta rampasan perang. Untuk itu, harta rzrmpasan

perang menjadi imbalan sebagian pahala mengikuti perang. Jika
pahala orang yang mendapatkan rampasan perang dan kenikmatan
duniawi yang dia dapatkan dihadapkan dengan pahala orang yang

tidak mendapatkan rampasan perang 
-padahal 

keduanya sama-sama

mengalami dan merasakan kelelahan dan kesulitan- maka pahala

orang yang mendapatkan harta ftrmpasan perang lebih kecil
dibandingkan pahala orang yang tidak mendapat harta rampasan

perang. Hal ini sesuai dengan perkataan Al Khabbab dalam hadits

shahih berikut, b :fi \',yt- di c,lr;',i q (Di antara komi ada

yang meninggal dunia sebelum memakan sedikit pun pahalanya

[imbalannya).

Sebagian ulama merasa ada kemusykilan sehubungan dengan

berkurangnya pahala orang yang berperang dengan sebab

mendapatkan harta rampasan perang, dimana hal ini menyalahi

indikasi sejumlah hadits. Bahkan Nabi SAW memuji tentang

kehalalan harta rurmpasan perang dan menjadikannya sebagai

keutamaan umatnya. Sekiranya hal itu mengurangi pahala tentu tidak
patut mendapatkan pujian. Disamping itu, konsekuensinya pahala
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mereka yang turut dalam perang Badar lebih sedikit dibanding pahala

mereka yang turut dalam perang Uhud, padahal mereka yang turut

dalam perang Badar lebih utama menurut kesepakatan ulama. Polemik

ini pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr. Kemudian Iyadh

mengutipnya seraya menyebutkan bahwa sebagian ulama memberi

jawaban dengan cara melemahkan hadits Abdullah bin Amr. Sebab ia

termasuk riwayat Humaid bin Hani' yang dikenal sebagai periwayat

yang tidak masyhur. Tapi pandangan ini tertolak karena Humaid bin

Hani' adalah seorang periwayat yang terpercaya dan dijadikan hujjah

oleh Imam Muslim. An-Nasa'i, Ibnu Yunus dan selainnya

menggolongkannya sebagai periwayat yang terpercaya. Disamping

itu, tidak dikenal satu pun pernyataan yang menggolongkannya

sebagai periwayat yang cacat.

Sebagian ulama memahami bahwa rampasan perang yang dapat

mengurangi pahala adalah yang diambil bukan menurut aturan yang

benar. Namun, pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena jika

demikian niscaya tidak tersisa bagi mereka sepertiga pahala ataupun

lebih sedikit dari sepertiga itu.

Sebagian ulama ada yang memahami bahwa harta rampasan

perang yang mengurangi pahata adalah khusus bagi mereka yang

menjadikan rampasan perang sebagai motivasi utamanya, sedangkan

kesempurnaan pahala khusus bagi mereka yang ikhlas dalam berjihad.

Tapi pendapat ini pun kurang tepat, karena di bagian awal hadits

disebutkan bahwa kedua kelompok ini sama-sama ikhlas dalam

berjihad, *t 6t,i. UtUj ,,1 i,til! I! a.ff 'rr;1" I (Tidak ada yang

rasul-mengeluarkannya kecuali iman kepada-Ku dan membenarknn

rasul-Ku).

Al Qadhi Iyadh berkatq "Pandangan yang tepat menurutku,

adalah memberlakukan kedua hadits sebagaimana makna zhahimya".

Akan tetapi Iyadh tidak menjawab kemusykilan yang berkenaan

dengan mereka yang turut dalam perang Badar.
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Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Tidak ada pertentangan antara kedua
hadits tersebut, bahkan hukum dalam kedua hadits itu berdasarkan
analogi. Sebab pahala itu bertingkat-tingkat sesuai besar kecilnya
kesulitan dalam hal-hal yang besar kecilnya pahala dinilai berdasarkan
kesulitannya. Dalam hal ini kesulitan memiliki pengaruh terhadap
pahala. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah tindakan yang
berhubungan dengan mengambil harta rampasan perang. Sekiranya
hal itu dapat mengurangi pahala, maka para salafushshalih tidak akan
diberi pahala karenanya. Kemungkinan hal ini dijawab bahwa
mengambil harta rampasan perang termasuk mendahulukan sebagian

maslahat atas maslahat yang lainnya, karena mengambil rampasan
perang pada mulanya disyariatkan untuk menjadi penolong agama dan
kekuatan bagi orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin,
dan ini adalah maslahat besar yang dapat menutupi sebagian
kekurangan dalam hal pahala.

Adapun jawaban tentang mereka yang ikut dalam perang Badar,
maka perkara yang wajib diperbandingkan adalah keadaan orang yang
berperang itu sendiri, antara mendapatkan rampasan perang atau tidak.
Sebagai contoh, mereka yang turut dalam perang Badar dan tidak
mendapatkan rampasan perang akan lebih utama dibandingkan
mereka yang mendapatkannya. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi
bahwa kondisi mereka lebih utama dibandingkan lainnya ditinjau dari
sisi yang lain. Tidak ada nash yang menyebutkan bahwa jika mereka
tidak mendapatkan harta rampasan perang, maka keadaan mereka
sama dengan tidak mendapatkannya. Adapun para mujahid yang
diampuni tidak berarti bahwa tidak ada lagi tingkatan lain di atas

mereka.

Sedangkan tanggapan tentang penghalalan rampasan perang
tidaklah mengenai sasaran, karena penghalalan tersebut tidak
berkonsekuensi adanya pahala secara utuh untuk setiap orang yang

berperang. Pada dasarnya hal yang mubah itu tidak mendatangkan
pahala dengan sendirinya. Hanya saja telah dinukil melalui riwayat
yang shahih bahwa mengambil rampasan perang dan menguasainya

TATIII'L BAARI - 23



dari tangan orang kafir dapat mendatangkan pahala. Meskipun

ditemukan riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan mengambil

rampasan perang dan kurangnya pahala bagi yang mengambilnya,

tidak berarti semua orang berperang akan mendapatkan pahala yang

sama dengan mereka yang tidak mendapatkan rampasan sedikit pun".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa permisalan yang berkaitan

dengan penduduk Badar dimaksudkan untuk menunjukkan betapa

besar dan pentingnya persoalan itu. Jika tidak, maka keadaan mereka

yang mengambil rampasan perang tebih kecil pahalanya dibandingkan

jika mereka tidak mengambilnya, dan bukan berarti pada saat mereka

mengambil rampasan perang keadaan mereka tidak lebih utama

dibandingkan mereka yang turut dalam peperangan sesudahnya

(seperti perang Uhud) dikarenakan mereka tidak mendapat rampasan

perang. Bahkan pahala prajurit di perang Badar berlipat ganda

dibandingkan pahala pada peperangan-peperangan sesudahnya.

Seandainya kita mengatakan bahwa pahala orang yang ikut dalam

perang Badar adalah 600 jika tidak mendapatkan rampasan perang,

sedangkan pahala bagi yang ikut perang Uhud adalah 100 tanpa

mendapatkan rampasan perang. Kemudian jika kita memperhitung

kannya berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, maka pahala orang

yang turut datam perang Badar -karena mendapat rampasan perang-

adalah 200, yaitu sama dengan ll3 dari 600. Dengan demikian pahala

mereka masih lebih besar dibandingkan dengan orang yang ikut dalam

perang Uhud. Mereka yang ikut dalam perang Badar mendapat

keistimewaan seperti itu, karena perang Badar adalah perang pertama

yang ditakukan Rasulullah sAw melawan kaum kafir. Ia merupakan

awal kemasyhuran Islam dan kekuatan pengikutnya. Maka orang yang

mengikutinya mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang

ikut dalam semua peperangan sesudahnya'

Manurut lbnu Abdil Ban maksud berkurangnya pahala dari

orang yang mendapat harta rampasan perang adalah bahwa pahala

orang yang tidak mendapatkan harta rampasan akan bertambah akibat

kesedihannya. Sama halnya dengan orang yang diberi pahala karena

,IA 
- TATHI'L BAARI



bencana yang menimpa hartanya. Maka pahala yang tidak
dilipatkangandakan ini sama dengan berkurangnya asal pahala itu.

Perbedaan penakwilan ini dengan konteks hadits Abdullatr bin
Amr (yang disebutkan di atas) cukup jelas. Sebagian ulama
menyebutkan bahwa disebutkannya 'dua pertiga' pada hadits
Abdullah bin Amr memiliki hikmah yang sangat dalam. Hikmah yang
dimaksud adalah; Allah SWT telah menyiapkan tiga keutamaan bagi
orang yang berjihad; dua bersifat duniawi dan satu ukhrawi. Dua
keutamaan yang bersifat duniawi adalah kembali dengan selamat dan
harta rampasan, sedangkan yang bersifat ukhrawi adalah masuk surga.
Jika seseorang kembali dari peperangan dengan selamat dan
membawa harta rampasan, maka dia mendapatkan Zl3 da,'i apa yang
disiapkan Allah untuknya, sehingga tersisa l/3 baginya di sisi Allah.
Namun, jika dia kembali tanpa membawa harta rampasan, maka Allah
memberinya pahala sebagai ganti harta ftrmpasan perang yang tidak
didapatkannya. Seakan-akan makna hadits itu mengatakan kepada
orang yang berperang, "Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu diantara
kepentingan dunia, maka Aku akan menggantikan pahala untukmu".
Adapun pahala jihad itu sendiri tetap didapatkan oleh kedua
kelompok. Mereka berkata pula, "Maksimal yang dimaksud hadits itu
adalah memasukkan dua nikmat duniawi sebagai 'pahala' dari sisi
majail'

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Keutamaan tidak dapat dicapai berdasarkan analogi, tetapi
berdasarkan karunia Allah.

2. Menggunakan perumpamaan dalam masalah hukum.

3. Amal shalih tidak mendatangkan patrala dengan sendirinya,
tetapi pahala itu didapatkan berdasarkan niat baik.
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3. Doa Untuk Dapat Berjihad dan Mati Syahid Bagi Laki-laki dan

Perempuan

U;1 { e.i;r.*" Ct)'.tt';ist,7 Jv't

Umar berkata, "Ya Allah, berilah aku karunia mati syatrid di

negeri Rasul-Mu".

*; hr er * i il * atrb sri / l' :" ; ,tr,;t *
;;?i 'b ;-+ *i *ht ,k br J'* r ':k :J'v-'^;'fl
'bi ,,-()*)r / itG''&: {r il urs', xM' o* *
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2788-2789. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas
bin Malik RA bahwa dia mendengamya berkata, ..Biasanya

Rasulullah sAw masuk menemui Ummu Haram binti Milhan lalu
memberinya makan, dan Ummu Haram adalah istri Ubadah bin
Shamith. Rasulullah SAW masuk menemuinya, maka dia pun
memberinya makan dan membersihkan kutu dari kepalanya. Lalu
Rasulullah SAW tidur kemudian bangun sambil tertawa. Ummu
Haram berkata: Aku berkata'Apakah yang membuatmu tertawa wahai
Rasulullah?' Beliau menjawab, 'sekelompok orang dari umatku
ditampakkan kepadaku berperang di jalan Allah, mereka berlayar
mengarungi lautan ini sebagai raja-raja di atas singgasana' 

-4fsgsama seperti raja-raja di atas singgasana. Ishaq ragu [mana di antara
keduanya yang diucapkan Rasulullah]- Ummu Haram berkata: Aku
berkata 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar
menjadikanku di antara mereka'. Maka Rasulullah sAw berdoa
untuknya. Kemudian beliau meletakkan kepalanya, setelah itu beliau
terbangun sambil tertawa. Aku (Ummu Haram) berkata'Apakah yang
membuatmu tertawa wahai Rasulullah?' Beliau menjawab,
'Sekelompok orang dari umatlu ditampakkan kepadaku berperang di
jalan Allah' -sama seperti yang beliau katakan pada kali pertama-
Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah
agar menjadikanku di antara mereka'. Beliau bersabda, ,Engkau

termasuk di antara orang-orang yang pertama'. Dia pun mengarungi
lautan pada masa Muawiyah bin Abi Sufuan, lalu terjatuh dari hewan
tunggangannya saat keluar dari laut (sampai di daratan) dan
meninggal dunia."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar dan yang lainnya berkata, "Masuknya judul
bab ini dalam masalah fikih adalah karena secara lahiriah meminta
mati syahid berarti meminta kemenangan kaum kafir atas kaum
muslimin dan membantu orang yang maksiat kepada Allah atas orang
yang menaati-Nya. Namun, maksud yang sesungguhnya adalah
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mendapatkan derajat yang tinggi sebagai balasan bagi orang yang mati

syahid. Apa yang disebutkan itu bukan menjadi tujuan utama, tapi

hanya menjadi konsekuensi logis, sehingga diperoleh maslahat yang

besar berupa perlawanan terhadap kaum kafir dan menghinakan serta

menguasai mereka, dan tercapai pula kemaslahatan lain berupa

gugurnya sebagian kaum muslimin dalam keadaan syahid'

Diperbolehkannya menginginkan mati syahid, karena yang demikian

itu membutuhkan kejujuran dalam meninggikan kalimat Allah hingga

seseorang harus mengorbankan jiwanya".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang

kisah Ummu Haram. Adapun yang dimaksud adalah kalimat, "Ummu

Haram berftata, 'Berdoalah kcpada Allah agar menjadil<anku di

antara mereka'. Mal<a Nabi SAW mendoakannya." Masalah ini akan

dijelaskan lebih detail pada pembahasan tentang meminta izin.

Secara zhahir hadits Ummu Haram memiliki keserasian dengan

judul bab tentang hak kaum wanita. Kemudian disimpulkan darinya

hukum untuk laki-laki, karena hal itu lebih utama. Sementara itu Ibnu

At-Tin mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dia berkata,

"Dalam hadits itu tidak didapatkan keterangan mengharapkan mati

syahid, tetapi yang disebutkan hanyalah harapan agar ikut berperang".

Pendapat ini dijawab dengan mengatakan bahwa mati syahid

merupakan puncak yang didambakan dalam peperangan'

Ummu Haram yang disebut dalam hadits ini adalah bibinya

Anas. Para periwayat yang menukil dari Malik tidak berbeda pendapat

mengenai sanad hadits tersebut. Namun, Bisyr bin umar

meriwayatkan dari Malik, "Dari Anas dari Ummu Haram". Sanad ini

sesuai dengan riwayat Muhammad bin Habban dari Anas seperti yang

akan disebutkan.

seterusnya). Atsar ini

disebutkan lebih lengkap di bagian akhir pembahasan tentang Haji,

berikut penjelasan tentang ahti hadits yang menukilnya'
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4. Tingkatan Orang yang Berjihad di Jalan Allah

t-j ); oji9'',*

Le ); ;j Ur*r;

Dikatakan 'haadzihi sabiilii' dan 'haadzaa sabiilii'. Abu
Abdillah berkata, 'okata 'ghuzzare' bentuk tunggalnya adalah 'ghazin' .

Mereka bertingkat-tingkat; dan bagi mereka tingkatan-tingkatan.

i.c.r ( o, o ,i . c u's,rt '';'? ,-rl ,f t6- u. ,lbL *
06) 14 $2)t ?Ei) l;;r.iu, ;".T J ,&'r +ht -b

,,", 1t ;'r i'-*,,yri e p U'H iv
27g0.Dari Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah RA, dia berkata,

"Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya, mendirikan shalat dan berpuasa Ramadhan maka Allah
wajib memasukkannya ke dalam surga. Ia berjihad di jalan Allah atau

duduk di negeri dimana dia dilahirkan'. Mereka berkata, 'Wahai
Rasulullah, bolehkah kami memberi kabar gembira kepada manusia?'

Beliau bersabda" 'Sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkatan
yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya,
jarak qntara dua tingkatqn tersebut sama dengan jarak antara langit
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dan bumi, apabila kalian meminta surga maka mintalah surga

Firdaus, karena sesungguhnya ia adalah pertengahan surga dan

surga paling tinggi.- Aku kira beliau bersabda, 'dan di atasnya Arsy

Ar-Rahman' - darinyo terpancar sungai-sungai surga'." Muhammad

bin Fulaih meriwayatkan dari bapaknya, "Dan di atasnya Arsy Ar-
Rahman"

^$, -ri,
'tf'f ,P?t

,*t yht
t . c 1 . .,./

'fl t 'o l.1l:

J* U, Jtt;1; I :e' eri *
Gy\ii, irtt €. t* €,6,,F,

.,ri-raht'rr,,o )f;sr "i^ 
(i, j6 

. Wjli a
2791. Dari Abu Raja' dari Samurah, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, "Aku melihat ftermimpi) malam ini duo laki-laki

mendatangiku dan membawaht naik ke pohon, lalu memasukkanku ke

suatu tempat yang sangat bagus dan utama. Aku belum pernah

melihat yang lebih bagus darinya. Beliau mengatakaq 'Adapun

tempat ini adalah tempat para syuhada'."

Keterangan Hadits:

(Bab tingkatan Orang-orang beriihad di jalan Allah).

Maksudnya, penjelasan tentang tingkatan orang-orang yang bedihad

di jalan Allah. Sedangkan maksud kalimat 'dikatal<an hadzihi sabiili' ,

adalah bahwa kata'sabii/' bisa dikategorikan sebagai kata mu'onnats

(enis perempuan) dan bisa pula sebagai kata mudzakknr (enis laki-

laki). Pendapat ini dibenarkan oleh Al Farra'.

"clt+)t '# 'c,tEjt'p (meretra bertingkat-tinglcat; bagi mereka

tingkatan-tingkntan).Ini juga merupakan perkataan Abu Ubaidah. Dia

berkata, "Firman-Nya'hum darajaat' yakni bertingkat-tingkat.

Maknanya, bagi mereka tingkatan-tingkatan." Sementara ulama
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selainnya berkata, "Maknanya 'mereka memiliki tingkatan-
tingkatan'."

)U- / :W'* (dari Atha' bin Yasar). Demikian yang dinukil

oleh kebanyakan periwayat dari Fulaih. Sementara Abu Amir Al Aqdi
berkata, "Diriwayatkan dari Fulaih dari Hilal dari Abdurrahman bin
Abu Amrah," yakni posisi Atha' bin Yasar digantikan Abdurrahman
bin Abu Amrah. Kemudian Ahmad dan Ishaq meriwayatkan dalam
Musnad keduanya dari Atha'. Akan tetapi ini adalah kekeliruan Fulaih
ketika menceritakan hadits itu kepada Abu Amir. Fulaih memiliki
hadits lain yang dinukil melalui sanad di atas (yakni melalui
Abdunahman bin Amrah) seperti akan disebutkan pada bab
berikutnya. Seakan-akan hafalannya berpindah dari satu hadits kepada
hadits yang lain.

Yunus bin Muhammad telah mengingatkan dalam riwayatnya
dari Fulaih bahwa dia ragu mengenai sanad itu. Ahmad meriwayatkan
dari Yunus dari Fulaih, dari Hilal, dari Abdurrahman bin Abi Amrah
dan Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia pun menyebutkan hadits
di atas. Lalu Fulaih berkata, 'Aku tidak mengetahuinya melainkan dari
Ibnu Abi Amrah'. Yunus berkata, "Kemudian hadits itu diceritakan
kepada kami oleh Fulaih dan dia menyebutkan Atha' bin Yasar dalam
sanad-nya, tanpa ragu. Seakan-akan Fulaih kembali kepada yang
benar mengenai sanad riwayat itu. Nampaknya, Ibnu Hibban belum
mengenal cacat ini sehingga dia menukil hadits di atas dari jalur Abu
Amir.

Sikap Fulaih yang menukil hadits di atas dari Hilal dari Atha'
dari Abu Hurairah, telah didukung oleh Muhammad bin Jahadah dari
Atha' sebagaimana dikutip oleh At-Tirmidzi dalam riwayatnya secara

ringkas. Kemudian Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Atha' bin
Yasar. Namun, telah terjadi perbedaan tentang sahabat yang

meriwayatkannya. Hisyam bin Sa'ad, Hafsh bin Maisarah dan Ad-
Darawardi meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha', dari
Mu'adz bin Jabal. Sanad ini dinukil oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
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Sementara itu, Hammam meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari

Atha' dari Ubadah bin Ash-Shamith. Sanad ini dinukil oleh At-

Tirmidzi dan Al Hakim. Kemudian Al Hakim cenderung menguatkan

riwayat Ad-Darawardi dan selainnya dibandingkan riwayat Hammam.

Namun, dia tidak menyinggung riwayat Hilal, padahal antara Atha'

bin Yasar dan Mu'adz terdapat rangkaian sanad yang terputus

(munqathi).

...0W) ?b,t Qtuasa Ramadhan...). Ibnu Baththal berkata,

"Tidak disebutkan zakat dan haji karena belum diwajibkan saat itu."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, bahkan zakat dan haji tercantum pula

dalam hadits hanya saja tidak sempat disebutkan oleh salah satu

periwayatnya. Penyebutan'haji' tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi

dari hadits Mu'adz bin Jabal, lalu disebutkan, "Aku tidak tahu apakah

zakat disebutkan atau tidak".

Disamping itu hadits ini bukan untuk menjelaskan tentang rukun

lslam. Oleh karena itu, hanya menyebutkan hal-hal di atas

-sekiranya 
akurat- karena itu yang umumnya selalu terulang-ulang.

Adapun zakat tidak wajib kecuali bagi yang memiliki harta dan telah

memenuhi persyaratan. Sedangkan haji hanya diwajibkan satu kali

seumur hidup dan pelaksanuuurnya pun dapat ditunda.

i, ,y e'*i (duduk di rumahnya). Ini merupakan pelipur bagi

yang tidak dapat mengikuti jihad, dia tidak dihalangi untuk

mendapatkan pahala, bahkan keimanan dan amalan fardhu mereka

dapat menghantarkan ke Surga meskipun sedikit di bawah tingkatan

orang-orang yang berj ihad.

lt 
'lt",t U ljut lmerekn berkata, "Wahai Rasulullah...").

Pembicaraan itu ditujukan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal

(berdasarkan riwayat At-Tirmidzi) atau Abu Darda' (berdasarkan

riwayat Ath-Thabarani). Dasar hadits ini terdapat dalam riwayat An-

Nasa'i, hanya saja disebutkan'kami berkata'.
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azj:s iu it e 14 6"rungguhnya di surga terdapat seratus

tingkatan). Ath-Thaibi berkata, "Jawaban ini termasuk cara yang
sangat bljak, yakni Nabi memberi kabar gembira bahwa mereka akan
masuk surga karena kebaikan yang mereka perbuat, dan dikabarkan
juga tentang tingkatan-tingkatan mereka, bahkan tentang surga
Firdaus yang merupakan tingkatan yang paling tinggi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sekiranya redaksi hadits ini
hanya seperti yang tercantum di atas niscaya apa yang dia katakan
cukup beralasan. Namun, disebutkan dalam hadits tambahan yang

menunjukkan bahwa sabda beliau SAW 'di surga terdapat seratus
tingkatan' merupakan alasan mengapa berita gembira itu tidak boleh
disebarkan.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal dikatakan,
"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah aku mengabarkan kepada
orang-orang?' Beliau bersabda, 'Biarlcanlah mereka beramal, karena
sesungguhnya di surga terdapat seratus tinglcatan'." Maka jelaslah
bahwa maksud 'Jangan beri kabar gembira kepada manusia' adalah
masuk surga bagi yang beriman dan mengerjakan apa yang
diwajibkan. Inilah yang menjadi rahasia sabdanya 'disiapkan oleh
Allah untuk orang-orong yang berjihad .

Apabila hal ini telah jelas, maka di dalamnya terdapat pula
tanggapan atas perkataan sebagian pensyarah kitab Al Mashabih,
'Nabi SAW menyamakan antara berjihad di jalan Allah dengan tidak
berjihad". Tanggapan bagi pernyataan ini bahwa persam&m tidaklah
berlaku secara umum, akan tetapi hanya dalam hal masuk surga,

bukan dalam hal perbedaan tingkatan seperti telatr aku jelaskan.

Redaksi hadits ini tidak pula menafikan adanya tingkatan-
tingkatan lain di surga yang disiapkan untuk selain orang-orang yang

berjihad meski derajatnya lebih rendah.

,")\i3 :At 
'fr. G gebagaimana antara langit dan bumi).

Dalam riwayat Muhammad bin Jahadah yang dinukil oleh At-Tirmidzi
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disebutkan, lb u\ ,f|t ,Jt $. 6 (Jarak antara ringkat yang satu

dengan tingkat berihttnya sama dengan (perjalanan) seratus tahun).

Sementara dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur ini disebutkan,

* y* (Lima ratus tahun). Jika kedua versi ini akurat maka

perbedaan jumlah tersebut didasarkan pada perbedaan perjalanan.

Kemudian At-Tirmidzi dalam hadits Abu Sa'id menambahkan, bi'j

W'i ,y,S\ 4 tli;*t ldt (Sekiranya seluruh alam berkumpul

pada salah satu (tingkatan itu) niscaya cukup bagi mereka).

&it ,-*?: &ir 'u"tl Uri (knrena sesungguhnya ia adalah

pertengahan surga dan surga paling tinggi). Maksud 'pertengahan'

di sini adalah 'terbaik dan paling utama'. Sama seperti firman Allah,

"Demikianlah lami menjadikan kamu sebagai umat pertengahan".

Atas dasar ini maka penyebutan kata'paling tinggi' hanyalah sebagai

penekanan. Ath-Thaibi berkata, "Salah satunya bermakna ketinggian

indrawi dan yang lain bermakna ketinggian maknawi". Ibnu Hibban

berkata, "Maksud kata ausath (pertengahan) adalah yang luas,

sedangkan lafazh a'laa (paling tinggi) adalah bagian atas'

'orrl gku kira).Ini adalah keraguan dari Yahya bin Shalih (guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini). Para periwayat lain telah menukil

hadits ini dari Fulaih tanpa ada unsur keraguan. Di antara periwayat

ini adalah Yunus bin Muhammad yang dikutip oleh Al Ismaili, serta

periwayat lainnya.

iat 'tq * :i (darinya terpancar sungai-sungai surga).

Maksudnya dari surga firdaus. Adapun mereka yang berpendapat

bahwa yang dimaksud adalah 'Al Arsy' maka telah melakukan

kekeliruan. Telah disebutkan dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamith

yang dikutip oleh At-Tirmidzi, ?ifrt 4 €n Wi qt W'bt o;tt'il
i;"jt'i7'o,i;J-W.i, ,1't ,;$\i zt;J'tqi|# -'"rit'fl, q. ,lt (Firdaus

adalah yang tinglcatan yang paling tinggi, darinya -yalcni dari

g4 
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tinglraton yang ada padanya firdaus- terpancar sungai-sungai surga
yang empat, dan di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman).

Kemudian Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam Musnad-
nya dari jalur Syaiban dari Qatadatr dari Ubadatr bin Shamith, beliau

bersabda, q-$i zbir Sa;jl '4is}t (Firdaus adatah pertengahan

surga dan yang paling utama). Riwayat ini mengukuhkan penafsiran

yang pertama.

f j, ',j:f nit ,9: 'rf *t A 'rt;J itt (Diriwayatkan oteh

Muhammad bin Fuloih dari bapaknya, "Dan di atasnya Arsy Ar-
Rahman"). Maksudnya, Muhammad telah meriwayatkan hadits ini
dari bapaknya melalui sanad yang sama, tetapi tidak ada unsur
keraguan seperti halnya riwayat Yatrya bin Shalih. Bahkan dalam
riwayat bapaknya dinyatakan dengan tegas, "Dan di atasnya Arsy Ar-
Rahman". Abu Ali Al Jiyani berkata, "Disebutkan dalam riwayat Abu
Hasan Al Qabisi, 'Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Fulaih'. Tapi ini adalah kekeliruan, karena Imam Bukhari tidak
sempat semasa dengannya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa, riwayat Muhammad bin
Futaih terhadap hadits ini telatr dikutip oleh lmam Bukhari dalam
pembahasan tentang tauhid dari Ibratrim bin Mundzir secara lengkap.

Semua periwayatnya berasal dari Madinah.

Firdaus adalah nama kebun yang menghimpun segala sesuatu.

Sebagian lagi mengatakan ia adalah kebun anggur. Kemudian ada

yang mengatakan bahwa kata 'firdaus' berasal dari bahasa Romawi.
Sebagian mengatakan berasal dari bahasa Qibti. Ada juga yang

mengatakan berasal dari bahasa Suryani. Pendapat terakhir dibenarkan

oleh Abu Ishaq Az-Zajjaj.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan yang

besar bagi orang-orang yang berjihad, keagungan surga di antaranya

adalah surga firdaus, dan Isyarat bahwa tingkatan orang yang berjihad
(mujahid) bisa saja diraih oleh orang yang tidak berjihad, baik karena
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niat yang ikhlas atau amal-amal shalih yang dapat menyamai jihad.

Karena beliau memerintahkan semua umatnya untuk berdoa memohon

surga Firdaus setelah sebelumnya beliau memberitahukan bahwa

surga itu disiapkan untuk orang-orang yang berjihad. Sebagian

mengatakan hadits ini hanya menunjukkan bolehnya memohon

sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Tapi pandangan pertama

lebih tepat.

Adapun hadits Samurah (hadits kedua di bab ini) telah

disebutkan dengan panjang lebar dalam pembahasan tentang ienazah,

dan penggalan lafazh ini menjadi penguat bagi hadits Aisyah yang

disebutkan sebelumnya dan sekaligus menafsirkannya, yaitu bahwa

yang dimaksud dengan ausath (pertengahan) adalah yang lebih utama.

Sebab dalam hadits Samurah tempat para syuhada disifati sebagai

tempat terbaik dan paling utama.

5. Berangkat Pagi dan Sore Hari Dalam Rangka Berjuang di
Jalan Allah, Serta Ukuran Busur Salah Seorang dari Kalian di

Surga

:Jtt

2792. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Berangkat pada pagi atau sore hari dalam rangka

berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan

seisinya."

&'t y\t ,k dt ;L,; ir q., Iy i it*
ri:, t;r$!t:t U ;L\rif ;,r U*, Gi]:Jl

,6 ,iv *', yht e"'$t *,etnt *iri;:; ,rj r
'riir:"ls :)sij .r;l:'"Ar y'U L"; F, d.f';
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.tiitr.3r 
^lL'Ch: L?.1, ..1; e L'r,

27g3.Dari Abu Hurairah *, O* NuUi SaW, Orr* U"rrumq
o'Sesungguhnya ukuron busur ponah di surgo lebih boik daripada
tempat terbit dan terbenamnya matahari [dunia dan seisinyaJ."
Beliau juga bersaM4 "Berangkot pada pagi atau sore hari dalam
rangko berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari tempat terbit
dan terbenamnya matahari [dunia dan seisinyaJ."

,Jv *3 f h' ,k 4t* ,c. \.. . c,'ai- itr ,fr * i ,F *
Vcr,I'tt q$i *t,E *1i7rl6o\1t

2794. Dari Satral bin Su'ua Ra, dari Nabi SAW, beliau
bersabd4 "Berangkat pada sore dan pagi hari dalam rangka berjuang
di jalan Allah adolahlebih baik daripada dunia dan seisinya.,,

Keterangan Hadits:

(Bab berangkat pagi dan sore hari dalam rangka berjuang di
jalan Allah, serta ulcuran busur salah seorang diantara Kalian di
surga) Maksudny4 penjelasan tentang keutamaannya.

l{ata ghadwoh artinya keluar pada waktu sejak matahari terbit
hingga tengah hari. Sedan$an rauhah artinya keluar pada waktu
sejak matahari tergelincir hingga terbenam.

!, ,b t)@iialan Allah),yakni jihad.

(Dan ukuran busur salah seorang di antara komu). Kata qaaba
artinya ukuran. Ada yang berpendapat bahwa qaabo artinya jarak
antara tempat pegangan busur dan ujungnya, dan ada juga yang
berpendapat jarak antara tali dan busur. sebagian ulama berpendapat
bahwa makna 'busur' di sini adalah hasta yang dijadikan sebagai
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standar ukuran panjang. Seakan-akan maknanya adalah menjelaskan

keutamaan ukuran satu hasta di surga.

V.u'i giJ' q "; lteUin baik daripado dunia dan seisinya). Ibnu

Daqiq Al Id berkata, "Kalimat ini mengandung dua makna. Pertama,

menempatkan sesuatu yang gaib dalam posisi yang dapat diindra. Hal
itu dimaksudkan agar lebih membekas dalam jiwa, karena dunia dapat

dirasakan oleh jiwa. Dengan demikian, terjadi perbandingan antara

dunia dan surga. Jika tidak, maka sebagaimana yang kita ketahui

bahwa semua yang ada di dunia tidak dapat menyamai satu dzarrah

(atom) pun daripada apa yang ada di surga. Kedua, balasan atas

perbuatan ini (yakni jihad) lebih baik daripada balasan seseorang

yang menyedekahkan dunia dan seisinya sebagai wujud ketaatan

kepada Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna kedua ini didukung oleh
riwayat yang dinukil oleh Ibnu Al Mubarak dalam pembahasan

tentang jihad dari riwayat Mursal Al Hasan, dia berkata, yt ,:'y:t'U;.

,f')\i eu'c-iiiii:y,d Elttl*i y Xo' .J- Ut',SA *i y
gTu ,S* * tii 6 lnasututtah SAW mengutus satu pasuknn yang

terdapat padanya Abdullah bin Rawahah. Lalu Abdullah
mengakhirlmn keluar agar dapat shalot bersama Nabi SAW. Maka
Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Derni Yang jiwaku berada di
tangan-Nya, sekiranya engkau menginfakkon apa yang ada di bumi

niscaya engkau tidak akan mampu mencapai keutamaan

keberanglratan mereka di pagi hari [itufi.
Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud adalah menganggap

kecil urusan dunia dan menganggap besar urusan jihad. Barangsiapa

mendapatkan seperti ukuran busur panah dari surga seakan-akan dia
telah memperoleh sesuatu yang lebih besar dari seluruh isi dunia, lalu
bagaimana dengan orang yang mendapatkan tingkatan yang tertinggi?
Dalam hal ini, faktor yang menyebabkan seseorang lamban keluar
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untuk berjihad adalah kecenderungan terhadap kepentingan duniawi,

maka Nabi SAW mengingatkan orang yang lamban untuk berjihad

bahwa kadar yang sedikit dari surga lebih utama daripada seluruh isi
dunia.

Pt e fi',+ui (sesungguhnya ukuran busur panah di surga).

Dalam hadits Anas di bab berikutnya disebutt*, Ffi ,ti *uil
(Sesungguhnya ukuran busur ponah salah seorong di antara kamu).

Lafazh riwayat Anas inilah yang selaras dengan judul bab di atas.

|+Pt l;3Jr y'eW \? (tebih baik daripada apa yang ada

diantara tempat terbit dan terbenamnya matahari). Maksud kalimat
ini adalah apa yang disebutkan pada hadits sebelumnya" yakni 'lebih
baik daripada dunia dan seisinya'.

#t !, ,b ei@,tr;;j, (Berangknt pada sore dan pagi hari

dalam rangka jihad di jalan Allah adalah lebih utama). Dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur Waki' dari Suffan disebutkan, iiill:.d-
glt 4 ? :, ,F e"-e 1i @uangkat di pagi atau sore hari dalam

ranglca jihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia). Namun,
makna keduanya adalah sama. Sementara dalam riwayat Ath-
Thabarani dari jalur Abu Ghassan dari Abu Hazim disebutkan,LTj

(Sesungguhnya berangkat pada sore hari).

6. Bidadari dan Sifat-sifat Mereke

e?r', .d' 16i"y ./t ,)?iu* .;p, q',a.
p,a-<:rh
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Pandangan tercengang karenanya. Bola mata sangat hitam dan

bagian putih mata sangatlah jernih. Kami memasangkan mereka

dengan bidadari, yakni kami menikahkan mereka.

\,'u 4t f^; hr ,t,rIy;';t'+,'JG # *
,.)\ei3i;:; ; lt'rb'i'o'; *, u 'iu *i Y
Xir; ,;ir7At S;i ,t' 6;t1.t ffir vt ,,# r1j $!;sr i'oit 6!":t

.u'?i;';'rt fI' 
_ 
g:;-'oi i!);

2795. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas bin

Malik RA meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,
*Tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia dan memiliki

kebailran di sisi Allah yang membuatnya ingin kembali ke dunia,

biarpun diberi dunia dan seisinya, kecuali orang yang mati syahid,

karena keutamaan syohid yong dilihatnya, sesungguhnyo dia ingin

kembali ke dunia lalu terbunuh sekali lagi."

€L'ri,"r'rf h, &'dt * Iy;';i'd*,1 :'Jv

t €yi ;; *ayVt3$!t,q Pi'tv'ti ltW
qiGtli"j, ,Vc'r$'tt 4? L'; d ye';'ri F
,rlil 6)*) ci:;. t1 '',,ar i'r\i ,ff ;t'*tLt yt ,yi

.d.tr$!tt q,?Vr,, *4;
2796. Dia berkata: dan aku mendengar Anas bin Malik

meriwayatkan dari Nabi SAW, batrwa beliau bersabda, "Sungguh

berangkat pada sore atau pagi hari untuk jihad di ialan Allah lebih

baik daripada dunia dan seisfurya. Sungguh ukuran busur solah

seorang di antara lalian di surga atau tempat combulvtya adalah
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lebih baik daripoda dunia dan seisinya. Seandoinya seorang wonito

penghuni surga menampalckon diri kepada penduduk bumi niscayo dia
mampu menyinari apa yang ada di antaro keduanya flangit dan

bumiJ, dan dia aknn memenuhinya dengan bau harum semerbak

Sungguh kerudung di atas kepalanyo lebih baik daripada dunia dan

seisinya."

Keteransan Hadits:

(Bidadari dan sifat-sifat mereka). Demikian Abu Dzarr

menyebutkannya tanpa kata 'bab'. Namun, riwayat selainnya

menyebuktan kata 'bab'. Kemudian dalam riwayat lbnu Baththal

disebutkan 'bab turunnya bidadari.. . dan seterusnya' , tetapi saya tidak

melihat lafazh demikian pada riwayat para periwayat selainnya.

J F, W.')6;- Qtandangan tercengang karenarrya). Maksudnya,

merasa heran. Ibnu At-Tin berkata" "Seakan-akan Imam Bukhari

berpendapat bahwa kata'lruur' berasal dari kata 'foairah' (bingung).

Padahal yang benar tidak demikian, karena kata'ftuur' menggunakan

huruf 'waw' sedangkan 'hairah' menggunakan huruf 'ya"'.

/, fq. ;:t ts .1, )" i:"-y3 (bola mata sangat hitam don

bagian putih mata sangat jernih). Seakan-akan Imam Bukhari hendak

menafsirkan kata al iin. Adapun kata al iin adalah bentuk tunggal dari

kata al ainaa', mata yang luas dengan bola mata yang

hitam dan putih disekitarnya. Demikian menurut Abu Ubaidah.

'i[i-<i ,14 iATi: (Dan kami memasangkan mereka dengan

bidadari, yabti kami menikahkan mereka). Ini adalah penafsiran Abu
Ubaidah, dan lafazhny4 "Zowwajnoahum, yakni kami menjadikan

mereka berpasangan, yaitu dua dua. Seperti dikatakan zawwajtu an-

na'la binna'li (aku memasangkan sandal dengan sandal)". Di tempat

lain dia berkata" "Maksudnya" kami menjadikan kaum laki-laki dari

penduduk surga berpasangan dengan wanita-wanita bidadari".
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Redaksi seperti di atas tercantum pada empat hadits; Pertama,

akan dijelaskan setelah 13 bab. Kedua, telah dijelaskan pada bab

sebelumnya. Ketiga dan keempqt akan dijelaskan pada pembahasan

tentang sifat surga.

Adapun kata qaaba pada kalimat 'laqaaba qausi ahadikum,

maknanya telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sedangkan kalimat

'ou maudhi'u qiid ya'nii sauthuhu, merupakan keraguan dari

periwayat, yakni apakah Rasulullah mengucapkan kata 'qaaba' atau

'qiid. Namun, dalam pembahasan terdahulu telah terangkan bahwa

keduanya memiliki makna yang szuna, yaitu ukuran. Sementara

kalimat 'ya'nii sauthuhu' (yakni cambuknya) merupakan penafsiran

kata 'qiid' dengan makna yang tidak terkenal. Oleh karena itu,

sebagian ulama menegaskan bahwa kata'qiid' mengalami perubahan,

dan yang benar adalah 'qid yang artinya cambuk yang terbuat dari

kulit.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan yang mengatakan

bahwa penafsiran 'qiid dengan makna cambuk merupakan

kekeliruan, tampaknya dapat diterima daripada pandangan yang

mengatakan bahwa kata'qiid telah mengalami perubahan. Apalagi

kata 'qiid' mempunyai makna yang sama dengan kata'qaabc' seperti

yang telah dijelaskan.

Al Muhallab berkata, "Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas

untuk menjelaskan hikmah yang karenanya seorang yang mati syahid

berharap untuk kembali ke dunia dan terbunuh lagi di jalan Allah. Hal

itu karena dia melihat kemuliaan mati syahid yang melebihi apa yang

dia bayangkan. Dalam hal ini setiap mereka yang mati syahid diberi

bidadari yang bila menampakkan dirinya ke dunia niscaya mampu

menyinari seluruhnya."
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W,Ot t;!1, qp zi; (Diceritakan tentang orang yang mati syahid di

hadapan Nabi SAW, maka beliau berkata, 'sebelum bumi mengering
dari darah orang yang mati syahid, dia telah disambut oleh istri-
istrinya dari para bidador| dan di tangan masing-masing mereka
memegang pakaian yang lebih baik daripada dunia dan seisinya' .).

Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thabarani dari

hadits Ubadah bin Shamith dari Nabi SAW, )Y & 1' y 9."01
{Sesungguhnya orong yang mati syahid memliki tujuh perkara di sisi

Allah). Di antaranyu,#, 
:';",jlt q,*\: l).2;1 *r g3i, (Dinikahkan

dengan 72 istri dari bidadari). Sanad hadits ini hasan. Ath-Thabarani
juga meriwayatkannya dari hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib dan
mewhahihkannya.

'/. Mengharapkan Mati Syahid

;t '.-; :JG T-e ?nt g, ;;-1 ti Li ,*i-It u. +:-,, *Y.

4 \e )'o( 
,trs "* * qltj :J* '*) y iur J:"

,*'&i c ;i \j ,* trar.i-'oi'&*i '*b: ,t ',*"rs,

2797. Dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah RA
berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Demi Yang jiwaku
berada di tangon-Nya, kalau bukan ksrena sejumlah laki-laki dari
kaum mukminin yang tidak meraso tentram perasaan mereka bila
tidak ikut bersamoku, sementara aku tidak mendapati opa yang akw

gunakan membawa mereka, niscaya aku tidak akan pernalt tidak ikut
dalqm suatu pasukan yang berangkat untuk jihad di jalan Allah. Demi
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Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku ingin dibunuh di

jalan Altah kemudian dihidupkan, lalu dibunuh dan dihidupkan,

setelah itu dibunuh'."

Ut'*o, :'Jv ib \t n, Iy ; ;f ; )\ i ^;, ',
W tlr'.i i ,,+i, \ at'Sr toi |l* *i * \t *
{Jt;.\t 6r;i'i ,+!u ";trr; 1' 

'rL \^r"i'i ,+il
t1 :Jt3'rl ,of) Jv .ri:-,s'#t t1%c iJv': ';4 2;\? *

' c.. t,o., .//o c l'i o llt ..)\u ot+),uy f+r for_-

2798. Dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik RA, dia

berkata, 'Nabi SAW berkhutbah dan bersabda,'Bendera dipegang

oleh Zaid lalu dia terbunuh, kemudian dipegong oleh Ja'"far lalu dia

terbunuh, kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rowahah lalu dia

terbunuh, kemudian diambil oleh Khalid bin Al walid tanpa melalui

penunjukan sebelumnya, maka dimenanglan di bawah komandonya'.

Lalu beliau bersabda, 'Kita tidak menginginkan bahwa mereka ada

pada kita'. Ayyub berkata, "Atau beliau bersabda, 'Mereka tidak

menginginkan bahwa mereka bersama kita' dan kedua mata beliau

meneteskan air mata."

Keterangan Hadits:

(Bab mengharapknn mati syahid). Penjelasannya telah

disebutkan di bagian awal pembahasan tentang jihad, yaitu

mengharapkan mati syahid dan mencari kematian seperti itu

merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Sehubungan dengan masalah ini

terdapat hadits-hadits yang dengan tegas menerangkannya, di

antaranya hadits Anas dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam

Musrim, '&i ii w;i Pt +t Vi'i Wl 6sa isv4!:tt';f" u
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(Barangsiapa meminta mati syahid dengan sungguh-sungguh niscaya

Aku [AllahJ akan memberikannya meskipun dia tidak terbunuh, yalcni

Aku memberi pahala mati syohid rneskipun dia tidak terbunuh).

Hadits yang lebih tegas menyatakan maksud tersebut, telah

diriwayatkan oleh Al Hakim dengan lafazh, lt W e|Pt 
'Je 

i

Y';i iirr 6d;f 'o6'i ,6stc (Barangsiapa meminta dengan sungguh-

sungguh agar terbunuh di jalan Allah, lalu dia meninggal dunia,

maka Allah memberinya pahala orang yang mati syahid).

An-Nasa'i juga meriwayatkan dari hadits Mu'adz seperti itu.

Sedangkan dalam riwayat Al Hakim dari hadits Sahal bin Hunaif dari

Nabi SAW disebutkan, i:$ *($,i)6 il' *ri gyret(;.;ltht"Si,,;;

:ri r* ,>6 (Barangsiapa memohon mati syahid dengan sungguh-

sungguh kepada Allah, mal<a Allah menyampaikannya ke tingkat

orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal dunia di atas

tempat tidurnya).

a;V S.i 
";ti golr*o Abu Hurairah). Hadits ini telah diriwayatkan

sejumlah tabi'in dari Abu Hurairah, di antaranya Sa'id bin Al
Musayyab [seperti yang disebutkan di tempat ini], Abu Zur'ah bin
Amr seperti yang disebuktan pada bab 'Jihad adalah Bagian dari
Iman' dalam pembahasan tentang iman, dan Abu Shalih yang dinukil
oleh Imam Muslim.

illii ili, r q"#t q ta: Li "J! :yr d ,s:its ioemi yans

;iw6tku berada di tangan-Nya, kalau bukan karena seittmlah laki-laki
.i,sri kaum mulcrninin yang tidak merasa tenteram perasaan rnerekt)"

J:iam rirvayat Abu Zur'ah dan Abu Shalih disebutkan , *b Wi t( Y i
.''

5 r.l'.ii.rzr bukan kareno akan menyulitkon ata,s umutkul. Laiu

ii\\'alat ,i,r aias menafsirkan 'kesulitan' yang dirnaksud, y'aitu jirva-
jrrva mereka trdak tenterarn bila tidak ikut bersarna Rasuluilah SAW.

sementara mereka tidak mempunyai perlengkapan karen* tidak
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mampu menyiapkan sarananya seperti hewan tunggangan maupun

yang lainnya, dan hal-hal itu tidak ditemukan pula pada Nabi SAW.

Keterangan ini ditegaskan dalam riwayat Hammam, \i t'rf

$:.; 13r,6" oi '&*1 I tt ,C:ri,;ltr; or? t3 ,?|i;:ti't;; ltetapi

aku tidak mendapatknn keluasan untuk membawa mereka, dan mereko

juga tidok mendapatkan keluasan untuk mengikutiku, sementara hati

mereka tidak tenang bila berpangku tangan setelahku).

Dalam riwayat Abu Zur'ah yang dinukil oleh Imam Muslim

disebutkan hal serupa. Kemudian Ath-Thabarani menyebutkan dari

hadits Abu Malik Al Asy'ari , ,gi'iW'tl? :-t,Vi ,i.6 *? "Jtt,

'#t'rtb'#-'J)51 (Kalau aku keluar maks tidak seorang pun yang

akan mendapatkan kebaikan, kecuali dia ikut berangkat bersamoku,

dan hal itu menyulitkanku dan menyulitkan mereka).

Dalam riwayat Abu Shalih terdapat tambahan, fiiV,;-bi * Ai
,p lTrroto berat bagilat bilo mereka tidak ikut bersamaku).

o\{j o.ro1 .j ,9ir11Dr*i Yang jiwaku berada di tangan-Nya).
.t..".*.

Dalam riwayat Abu Zur'ah disebutkan, 'Sii ;! c,,i;ii (Dan sungguh

aku menginginkan agar aku terbunuh), yakni tanpa menyebutkan

lafazh yang menunjukkan sumpah. Namun, sumpah tersebut

disisipkan secara tersirat berdasarkan penjelasan riwayat di atas.

Rahasia penyebutan kalimat ini adalah untuk menghibur hati

mereka yang berangkat berjihad menemani Nabi SAW. Seakan-akan

beliau mengatakan, "Keutamaan yang akan mereka tuju membuatku

berharap untuk dibunuh berulang kali. Maka meskipun kami tidak

dapat berangkat berjuang, tapi kamu akan mendapatkan sama seperti

keutamaan berjihad atau bahkan melebihinya." Dengan demikian,

beliau telah memperhatikan perasaan kedua kelompok itu sekaligus.

Namun, Nabi telah ikut dalam peperangan bersama Nabi, dan orang-

orang yang disebutkan dalam hadits itu terpaksa tidak ikut bersama
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beliau. Nabi SAW akan ikut dalam suatu pasukan ketika maslahatnya

lebih besar dibanding menjaga perasiuul orang-orang yang tidak
mampu ikut bersamanya.

l' ++ e ,pi (dibunuh di jalan Allah). Sebagian pensyarah

merasa musykil dalam memahami sikap Nabi yang berharap

demikian, padahal beliau mengetahui dirinya tidak akan terbunuh.

Ibnu At-Tin menjawab bahwa perkataan ini diucapkan oleh Nabi

SAW sebelum turun firman-Nya, /8t 4 'ry" ?nt1 lOon Allah

melindungimu dari manusia). Tapi pernyataan ini tidak dapat

dibenarkan karena ayat tadi turun pada awal kedatangan beliau ke

Madinah, sementara hadits ini dinyatakan telah didengar Abu
Hurairah langsung dari Rasulullah. Padahal Abu Hurairah datang

kepada beliau pada awal tahun ke-7 H.

Adapun jawaban yang tampak lebih tepat adalah, bahwa
mengharapkan keutamaan dan kebaikan tidak harus sesuatu yang bisa

terjadi. Nabi SAW pernah bersabda, ? ,;,i "oi 7 cr':tj (Aku

menginginkan sekiranya Musa bersabar). Kemudian akan disebutkan

riwayat-riwayat yang serupa dengannya. Seakan-akan beliau hendak
memberi penekanan tentang keutamaan jihad dan memotivasi kaum

muslimin untuk melakukannya. Ibnu At-Tin berkata, "Pandangan ini
nampaknya lebih sesuai".

Ibnu Al Mulaqqin mengatakan sesungguhnya sebagian orang

mengklaim bahwa makna lafazh 'dan aku menginginkan' adalah

kalimat periwayat yang disisipkan dalam hadits, yaitu perkataan Abu
Hurairah. Dia berkata, ".r{kan tetapi pendapat ini tidak tepat".

imam An-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat anjuran
untuk memperbaiki niat, penjelasan kasih sayang Nabi SAW yang

sangat besar terhadap umatnya, disukai agar berusaha terbunuh di
jalan Allah, boleh mengucapkan 'aku menginginkan terjadi seperti ini'
di antara hal-hal yang baik meski diketahui hal itu tidak akan terjadi,

meninggalkan sebagian maslahat demi mengambil maslahat _vang
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lebih besar atau menolak mudharat, boleh mengharapkan sesuatu yang

tidak mungkin menurut kebiasaan, berusaha menghilangkan perkara

yang tidak diinginkan dari kaum muslimin, dan bahwa jihad

hukumnya fardhu kifayah karena bila hukumnya fardhu 'ain

(kewajiban individu) niscaya tidak seorang pun yang tidak ikut dalam

suatu peperangan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya yang terakhir perlu

ditinjau lebih lanjut, karena pembicaraan tentang jihad hanya

ditujukan kepada mereka yang mampu. Adapun orang yang tidak

mampu maka dimaafkan, karena mereka termasuk orang yang

berhalangan. Allah telah berfirman, "yang tidak berhalangan

(udzur)".

Dalil bahwa jihad termasuk fardhu kifayah dapat disimpulkan

dari selain hadits ini, dan pembahasannya akan dikemukakan pada bab

' Kewaj iban Berangkat Berperang'.

Hadits kedua pada bab ini akan dijelaskan ketika menjelaskan

tentang perang Mu'tah pada pembahasan tentang peperangan. Adapun

kesesuaiannya dengan judul bab di atas diambil dari lafazh 'mereka

tidak menginginkan bahwa mereka bersama kita', yakni ketika

mereka melihat kemuliaan mati syahid, maka mereka tidak ingin

kembali ke dunia sebagaimana sebelumnya, jika bukan untuk mati

syahid sekali lagi. Atas dasar pemahaman ini tercapailah kesesuaian

antara kedua hadits di atas. Adapun dalil atas pengecualian yang saya

sebutkan tadi adalah riwayat yang akan dinukil setelah beberapa bab

dari Anas dari Nabi SAw, it U,iJr Jief 'oi 
1^'at Pn"Vi r;

(Tidak seorang pun yang masuk surga dan ingin kembali ke

kecuali orang yang mati syahid).

itlaiilt

dunia,
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8. Keutamaan Orang yang Terjatuh Ketika Berjihad Lalu
Meninggal Dunia Maka Dia Termasuk Golongan Mereke

lo- o t'n! . , // : 'Krn- e dnr:, dtr Jl t-r$ ^*.,ytH {)) Jc ar E:
; ) :g: qirr & i}i ei ui'o?t

Dan Firman Allah, "Barangsiapa keluar dari rumahrrya dengan
malsud berhijrah kepada Allah don Rasul-Nyo, kcmudian kcmoian
menimpanya (sebelum sampai ketempat yang dituju), maka sungguh
telah tetap pahalanya di sisi Allah (Qs. An-Nisaa [4]: 100). Kara
woqa'a artinya telah tetap/wajib.

-r,;?f Iy *,tv6 i ,i'* o6 i ,,*.i y *
v;?r'i ,,; 6.i t'; *, y ht ,l* Ut ?t.Liu a*I Y, ',

oF;-,* tnf $t ,4r(t ,iG $k>i 5 -Li'zi ,:;'a-

,# tf ii,r 7\v :Uu ,-::r\i ,p )tr-;*<!t *)r t.t6

qeG,e? t u*,q'p,rA' i6 i .q ui;&
;)<)i 4 '.ri ,Jd e ,# bf ?rr Li,' ,.-;lu".(L
o.ai:-Jr 4, c Jii ri.:v irt /;tG vil t'c;*
W-:i1ut$pe; *? utei,*?-rc -,-'i;l

.aaG;p€;t:;
2799-2800. Dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Anas

binMalik dan bibinya Ummu HarambintiMilhan, diafurkat4 '"Suatu

hari Nabi SAW tidur di dekatku, kernudian beliau terbangun sarnbil
tersenyum. Aku berkata, 'Apakah yang membuatmu tertawa?" Beliau

FATHIIL BAARI - 49



menjawab, 'sekelompok dari umatku ditampakkan kepadaku

mengorungi lautan yang kebiruan bagaikan raja'raja di atas

singgasana'. IJmmu Haram berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar

menjadikanku di antara mereka'. Maka beliau mendoakan untuknya.

Kemudian beliau tidur kedua kalinya lalu melakukan hal serupa dan

Ummu Haram kembali mengucapkan seperti perkataannya (yang

pertama) dan Nabi pun memberi jawaban yang sama. Dia berkata,

'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku di antara mereka'. Beliau

bersabda, 'Engkau termasuk di antara orang-orang yang pertama.'

Akhirnya dia keluar bersama suaminya, Ubadah bin Shamith untuk

berperang, dan kaum muslimin pertama kali mengarungi lautan (untuk

berperang) pada masa Muawiyah. Ketika mereka selesai berperang

dan bergerak kembali, maka mereka singgah di Syam. Lalu

didekatkan kepadanya seekor hewan untuk ditungganginya, tetapi

hewan itu menjatuhkannya lalu dia meninggal dunia."

Keteranean Hadits:

(Bab keutamaan orang yang terjatuh ketika beriihad maka dia

termasuk golongan merekn), yakni golongan para mujahidin.

i' Jl ,7W y 4 aH- u:t i6i 1' JPs (Dan firman Attoh,

"Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan malcsud berhi.lrah...")"

Maksudnya, pahala jihad itu akan didapatkan jika seseorang berniat

dengan ikhlas untuk berjihad, lalu dia tidak sempat melakukannya

karena adanya sebab tertenfu, sebab cakupan firman-Nya,"Kemudian

kematian menimpanya" tidak hanya terbatas karena dibunuh, terjatuh

dari kendaraan ataupun sebab-sebab lain, tetapi lebih luas daripada itu,

sehingga dengan demikian ada keserasian antara ayat dengan judul

bab.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dan As-

Sudi serta selain keduanya bahwa ayat tersebut turun berkenaan

dengan seorang laki-laki muslim yang tinggal di Makkah. Ketika laki-

laki ini mendengar firman Allah, "Bukanksh bumi Allah itu luas
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sehinggo kamu dapat berhijrah di bumi Allah i/r,r?" (Qs. An-Nisaa'

[al:97] rnaka dia berkata kepada keluarganya (dan saat itu dia sedang

sakit), ""Keluarkanlatr aku ke arah Madinah". Lalu dia meninggal
dunia di tengah perjalanan. Akhirnya turunlah ayat di atas. Nama laki-
Iaki yang dinraksud adalah Dhamrah, menurut pendapat yang benar.
Masalah ini telah saya jelaskan dalam kitab saya tentang Sahabat.

*t ,{i (Kata waqo'a bermakna telah tetap/wojib). Kalimat

ini tidak disebutkan dalam riwayat Al Mustamli, tetapi periwayat yang
lain menyebutkannya Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah di dalam
kitab Al k{alu, dia berkata" "Kata waqo'a ajruhu alallaah'maknanya
adalah telah tetap pahalanya di sisi Allah".

Kemrdian fmam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Haram
yang banr saja disebutkan pada bab sebelumnya, dan akan dijelaskan
pada pembahasan tentang meminta izin. Adapun dalil hadits ini
telhadap jdul bab terletak pada kalimat 'didekatkan kepadanya
seekor hewur tntuk ditunggonginya tetapi hewan itu
menjanhkouya' dan doa Nabi SAW unhrknya agar termasuk
golongan omng-orang yailg pertama bagaikan para raja yang duduk di
atas singgasma dalam surga-

Selain itu, saMa Nabi dalam riwayat sebelumnya, ,f *:*t
rij.t;1talu dU te4auh dui hewan tunggangannya) tidakbertentangan

dengan W,P U?1li;6 got" didekattran hewan untuk

ditunguryi, dot hewm itu menjatuhkannya), sebab redaksional
kalimat tffsebut secara lengkap adalah, "Didekatkan kepadanya

seekor hewan untuk ditungganginy4 lalu dia menungganginya dan
hewan itu menjatuhkaunya".

Ibnu Baththal berkata" "Ibnu Wahab meriwayatkan dari hadits

Uqbah bin Amir dari Nabi SAw, rt ciui !, ,b C i,,t * L? ,y
3i43 (bar*ngsiapa terjotuh dori hewan tunggangannya dalam rangka

jihad di jatan Allah lalu meninggal dunia maka dia adalah syahid).
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Barangkali karena hadits ini tidak memenuhi kriteria hadits Shahih
Bukhari, maka dia hanya mengisyaratkannya pada judul bab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits itu diriwayatkan Ath-
Thabarani dengan sanad yang hasan. Kemudian Ibnu Baththal
berkata, "Dalam hadits Ummu Haram terdapat keterangan bahwa
pahala orang yang kembali dari peperangan sama seperti orang yang
sedang berangkat perang."

Kaum muslimin pertama kali mengamngi lautan (untuk
berperang) bersama Muawiyah pada tahun ke-28 H pada masa
pemerintahan Utsman bin Affan.

9. Orang yang Anggota Badannya Terkena Sesuatu Lalu Terluka
Dalam Rangka Jihad Di Jalan Allah

i:, tlrVi *3:o ir' * Ut {;. :Ju & hr **, du tAt)et *) ,4:lr dll ,rr* ct c_r{ :dre 4.:r 4II q, r, g

;&39t ,dc'#i",;: At ,$.L € lG ,t jt* e'&'r[ *t f i' ;* lt )';r'*'&*i ,j; ,#i Lp

1*if h' * a,f CU##,;:;,G?a qi,*
ftLr, -'l ,fi\tr:Jtd,;.r;:1u'^Zbt'&l y; itriif
iG ,J;,t ,* e?i *3 r\'Jrta, :)t Li f Jrtic i
*t * \' e dt rflr y lb ?:v a ?I ;r,lvft;
'o1r G'j rr.r; ti l:3 K ,e \i;'#'qj ,+; rA i'#l
'Fri W oi ,'rx.'ei ; ,r:Cri, tb}ej d, @ i
?tt fp ,p-!'{;,L i.': u}-s q.: ttr;ij *: 'p tL*
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*'rY\'&'ii;i
2801. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW mengutus

sejumlah orang dari bani Sulaim ke bani Amir, yaitu sebanyak 70

orang. Ketika sampai (ke tempat yang dituju) maka pamanku berkata

kepada mereka, 'Aku akan maju kepada kalian, jika kalian memberi

jaminan keamanan padaku maka aku akan menyampaikan (pesan) dari

Rasulullah SAW, jika tidak maka cepatlah kalian mendekat kepadaku.

Dia pun maju dan mereka memberinya jaminan keamanan. Kemudian

dia menceritakan kepada mereka (berita) dari Rasulullah SAW, tiba-

tiba mereka memberi isyarat kepada seorang laki-laki di antara

mereka, lalu laki-laki itu menikamnya hingga menembus tubuhnya.

Dia berkata, 'Allahu Akbar (Allah Maha Besar), aku telah beruntung

demi Rabb Ka'bah'. Kemudian mereka berpaling kepada sahabat-

sahabatnya dan membunuh mereka kecuali seorang laki-laki pincang

yang lari menaiki gunung. (Hammam berkata, aku kira bersamanya

seorang laki-laki yang lain). Jibril AS mengabarkan kepada Nabi

SAW bahwa mereka telah bertemu dengan Rabb mereka dan Dia
ridha atas mereka dan mereka pun dibuat ridha oleh-Nya. Maka kami

membaca (dalam Al Qur'an) 'Sampaikanlah kepada kaum kami

bahwa kami telah bertemu Rabb kami dan Dia ridha atas kami serta

membuat kami ridha'. Setelah itu ayat ini dihapus (mansukh). Nabi

SAW mendoakan selama 40 pada waktu subuh untuk kebinasaan suku

fu'1, Dzakwan, Lahyan dan Bani Ushayyah yang durhaka kepada

Allah dan Rasul-Nya SAW."

.;; h' ,* it ;;1Lii$ u e*i'* *3 ; ';:,ti ;
&\\i..;}^ ,,sra t*\'a: sr:61')b,' *qt:6 sL:

*6ltW e.t-t
2802. Dari Al Aswad Ibnu Qais, dari Jundab bin Su$an,

sesunggunya Rasulullah SAW berada pada sebagian peperangan dan
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jari tangannya terluka, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau

hanyalah jari yang terluka, dan engkau mengalaminya di jalan
Allah."

Keterangan Hadits:

(Bab orong yang anggota badonnya terkena sesuatu lalu
terluka). Judul ini bermaksud menjelaskan keutamaan orang yang

mengalami hal seperti itu di jalan Allah.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Anas tentang kisah pembunuhan pamannya

(yaitu Haram bin Milhan) yang akan dijelaskan pada pembahasan

tentang peperangan di bagian perang Bi'r Ma'unah. Sedangkan yang

dimaksud dengan Ishaq pada sanad hadits ini adalah Ishaq bin
Abdullah bin Abu Thalhah.

,c q, J\* ,t. ,4 cryl'p-t y h' e'dt t!n. (Nabi sAIt/

mengutus orang-orang dari bani Sulaim ke Bani Amir). Ad-Dimyathi
berkata, "Ini adalah kekeliruan, karena Bani Sulaim adalah mereka

yang didatangi oleh utusan Nabi SAW. Sedangkan mereka yang

diutus adalah para penghapal Al Qur'an dari kalangan Anshar".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut hasil penelitian bahwa

kaum yang didatangi utusan adalah Bani Amir, sedangkan Bani
Sulaim melakukan tipu daya terhadap utusan itu. Kekeliruan yang

terjadi pada riwayat di atas berasal dari Hafsh bin Umar (guru Imam
Bukhari). Sebab Imam Bukhari telah menukil hadits ini dalam

pembahasan tentang.pepe.Tqa" dari Musa bin Ismail dari Hammam,

p, i. tb f "yjit ;.ij o€1 ,$rj'* e # ?\ ei'6i. (Betiau

mengutus saudaro Ummu Sulaim di antara tujuh puluh personil
pasukan yang menunggang hewan. Adapun pemimpin kaum musyrikin

adalah Amir bin Ath-Thufait).

Ada kemungkinan bahwa pada mulanya kalimat hadits itu
adalah, "Beliau mengutus orang-orang dan bersama mereka saudara
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Ummu Sulaim ke bani Amir", namun kemudian kalimatnya berubah

menjadi, "Beliau mengutus orang-orang dari bani Sulaim... dan

seterusnya".

Sementara itu, sebagian pensyarah Shahih Bukhari memaksakan

memberi interpretasi atas lafazh hadits di atas. Mereka berkata, "Ada
kemungkinan terdapat lafazh yang dihapus, yang seharusnya adalah

'Beliau mengutus kepada orang-orang dari bani Sulaim dan termasuk
di dalamnya bani Amir...'. Atau lafazh'fi' pada kalimat 'fi sab'in'
tidak memiliki fungsi dari segi tata bahasa, dan objek daripada kata
kerja 'mengutus' adalah lafazh'sob'in' (tujuh puluh orang). Sehingga

makna lengkapnya adalah, 'Beliau mengutus tujuh puluh orang...'.
Atau kemungkinan lafazh'min' pada kalimat 'min bani sulaim' (dari
bani Sulaim) bukan berfungsi sebagai kalimat penjelas, bahkan
berkedudukan sebagai awal kalimat. Atas dasar ini, makna hadits
tersebut adalah,'Beliau mengutus orang-orang...' tanpa menjelaskan
lebih lanjut apakah mereka berasal dari bani Sulaim atau dari
selainnya". Pendapat terakhir ini lebih dapat diterima daripada dua
pendapat sebelumnya, meskipun pandangan ini pun sangat jelas

dipaksakan.

Ri'l adalah marga bani Sulaim. Demikian pula dengan orang-
orang yang disebutkan bersama mereka. Pada bagian akhir
pembahasan jihad akan diterangkan bahwa Nabi SAW mendoakan
kecelakaan untuk satu marga bani Sulaim karena telah membunuh
para penghafal Al Qur'an. Riwayat ini sangat tegas menunjukkan

kepada maksud yang dikehendaki.

Keduo, hadits Jundab yang akan dijelaskan pada bab 'Sya'ir
yang diperbolehkan' dalam pembahasan tentang adab. Kemudian di
tempat tersebut disebutkan dengan lafazh, oi 4 (jari tangannya

terlukn).Lafazh ini lebih sesuai dengan judul bab di atas. Seakan-akan

Imam Bukhari mengisyaratkan di dalamnya kepada hadits Mu'adz
yang dia sitir pada bab berikut.
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Sehubungan dengan masalah ini terdapat hadits yang

diriwayatkan Abu Daud, Al Hakim dan Ath-Thabarani dari hadits Abu

Malik Al Asy'ari dari Nabi SAw, 'Ji lt ff e;4 31 L? *t: U
"4 '# li'r ,r,::, * "Ai 

'P 
cl6't1"ela ';Li laorongsiapa diiatuhkan

oleh kuda atau untanya dalam rangka jihad di jalan Allah, atau

disengat binatang berbisa, atou meninggal dengan cara apapun yong

dikehendaki Allah maka dia termasuk syahid).

10. Orang yang Terluka Dalam Rangka Jihad Di Jalan Allah

i,su '*', y \t ;* !t'J';:, Li a ?nr *er;;"'; s) e
q8"?'rAf hri "i,r # e,;'i&\:!,"^ qlti

.er:*ir g, g-')fs ,1tst ,:'i o'-?Ub yqti'iig \\*
2803. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Demi Yang jiwalru berada di tangan-Nya, tidak seorang pun terlukn

dalam rangka jihad di jalan Allah -4an Allah lebih tahu siapa yang

terluka di jalan-Nya- melainkan akan datang pada hari kiamat dan

wsrnanya adalah warna darah sedangkan aromanya adaloh aroma

kesturi."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang keluar dalam jihad di ialan Allah). Yakni

tentang keutamaannya. Sedangkan maksud kata 'seorang' dalam

riwayat Hammam dari Abu Hurairah adalah'seorang muslim'.

9 C'fg- lSei fu1 (don Altah lebih tahu siapa yang terluka

di jalan-Nya). Maksudnya adalah menekankan keikhlasan urtuk

mendapatkan pahala yang disebutkan.
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1fur ii i jtsr j aaSSr f't- ,E \y (melarnlan almn dotang pada hari

kiamat dan warnanya adalah warna dorah). Dalam riwayat Hammam

dari Abu Hurairah (yang telah disebutkan pada pembahasan tentang

bersuci), 6t|;# * ttlq'r;4S yqt #-\SS gtrt o pada hari kiamat

ia sama seperti keadaannya saat dilukai (yaitu) jika ditusuk aknn

me manc or knn/me nge luar lun darah).

e,f;ir q e-)ti (don aromanya adalah oromo kesturi). Dalam

riwayat para penulis kitab Sunon (yang dishahihkan oleh At-
Tirmidzi), Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Mu'adz bin Jabal

disebutkan, !9,'#|f qti -^53 -4 
\1 y, ,E e 6? 'ci *

9iirs *:tbt;rttr gjU€ $ iig (Barangsiapa mensatami tuka

dalam rangkn jihad di jalan Allah otau onggota badannya tertimpa

sesuatu hingga terluka, moka sesungguhnya pada hari kiamat luka
itu mengeluarkan darah yang lebih deras daripada saat terluka-

Warnanya adalah hfaron dan oromarrya adalah seperti kestur).

Dari riwayat ini diketahui bahwa sifat seperti itu tidak khusus

bagi yang mati syahid, bahkan berlaku bagi semua orang yang

mengalami luka dalam jihad di jalan Allah. Namun, ada pula

kemungkinan maksud "luka" disini adalah luka yang menyebabkan

kematian, bukan luka yang telatr sembuh saat masih di dunia, sebab

bekas dan darah dari luka seperti hi telah hilang. Hal ini tidak
menafikan keutamaan yang di dapat. Hanya saja makna lahiriah dari

kalimat 'datang pada hari kiamat dan lukanyo mengeluarkan darah'
adalah orang yang meninggal dunia dalam kondisi seperti itu.

Kalimat 'lebih deras daripado saat terluko' tidak bertentangan

dengan 'sama seperti kcadaannya saat terluka'. Karena maksudnya

adalah tidak berkurang sedikipu meski melewati waktu yang sangat

lama.

Para ulama berkata, "Hikmah dibangkitkannya dalam keadaan

demikian adalah agar memiliki saksi atas keutamaannya yang telah

rnengorbankan diri dalam rangka ketaatan kepada Allah." Kemudian
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hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang mati syahid dikuburkan

bersama darah dan pakaiannya, tidak boleh dihilangkan baik dicuci

atau dengan cara lainnya, agar dia datang pada hari kiamat

sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi

pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena meski darah telah

dicuci saat di dunia, namun tidak berarti dia tidak dibangkitkan

sebagaimana kondisinya saat terluka. Untuk menyatakan bahwa orang

yang mati syahid itu tidak dimandikan adalah berdasarkan sabda Nabi

SAW tentang mereka yang mati syahid dalam perang Uhud, e'*:

ehyr(Selimutilah mereko dengan darah-darah mereka), seperti akan

dij elaskan pada tempatnya.

11. Firman Allah, 'Tidak Ada Yang Kamu Tunggu-tunggu Bagi
Kami Kecuali Salah Satu Dari Dua Kebaikan.'

(Qs. At-Taubah [9] : 52)

Perang itu Kadang Menang dan Kadang Kalah

o.t o z / c-,:P f qW it,f.t
l..cl o/ .o'-..c.1otTl +sZ -c dt=rr-'

(:Lr i?i c6, l' :'?"oi l' 1o t' 1'
,;t) Eg tk -*5'$l:L ds'Jv|p;'oi
'# ik'; ,g; ,ylSt ui5o ,Ji:, i,;.-, o"-lr ri',*:j

2804. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah, bahwa

Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu

Sufuan bin Harb mengabarkan kepadanya, bahwa Heraklius berkata

kepadanya, "Aku bertanya kepadamu bagaimana peperangan arfiara

kalian dengannya. Lalu engkau mengatakan bahwa perang di antara

kalian kadang menang dan kadang kalah, kemenangan itu silih

berganti. Demikianlah para rasui, mereka diuji kemudian kemenangan

bagi mereka."
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Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi

kami kecuali salah satu dari dua kebaikarz'). Pada pembahasan tafsir

surah At-Taubah akan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'dua

kebaikan' adalah kemenangan atau mati syahid. Atas dasar ini tampak

keserasian pemyataan Imam Bukhari 'perang kadang kalah dan

kadang menang'. Pada saat kaum muslimin lebih unggul maka mereka

pun mendapatkan kemenangan, tapi saat kaum musyrikin lebih unggul

maka kaum muslimin mendapatkan keutamaan mati syahid.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu

Sufran tentang kisah Heraklius, yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. Adapun yang

dimaksudkan di tempat ini adalatr kalimat 'englau mengatalan bahwa

perang di antara kolian l<adang menang serta kadang kalah dan

kemenongan silih berganti' .

Ibnu Al Manayyar berkata, "Menurut penelitian bahwa Imam

Bukhari tidak menukil hadits Heraklius kecuali karena lafazh

'Demikianlah para rasul diuji, kemudian kemenangan bagi mereka'."

Untuk itu, mereka mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Jika

rnereka menang maka mereka mendapatkan ganjaran di dunia dan

Akhirat. Sedangkan bila musuh mereka yang menang, maka para

Rasul itu mendapatkan ganjaran akhirat." Pemyataan ini tidak

menafikan dan juga tidak bertentangan dengan pemahaman yang

pertama. Bahkan menurut saya, pemahaman pertama lebih tepat

karena ia merupakan berita tentang keadaan Nabi SAW dari Abu

Suffan. Sedangftan pendapat yang akhir berasal dari perkataan

Heraklius berdasarkan apa yang didapatkannya dari kitab-kitab

terdatrulu.
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12. Firman Altah, "Di Antara Orang-orang Mukmin itu Ada
Orang-orang yang MenepatiApa yang Telah Mereka Janjikan

Kepada Allah; Maka Di Antara Mereka Ada yang gugur, dan Di
Antara Mereka Ada (Pula) Yang Menunggu-Nunggu, dan Mereka

Sedikit pun Tidak Merubah (Janjinya)."
(Qs. Al Alzaab [33]: 23)

)i )r. * 4t';';i &;u :'Jtl'* \t *, ,ri'*
"€.:,r12,i 

\t'4 ;{;;t'\)36 )g {ri t i* i, ,51)r'6. ,ita
*<;t, Fi r; ok t .&i c hr 'U:i 3y_#' iq
,:i.tt >i *,,r r'e q lclt'rgi jy g;,ii o';At
';3L';tbe i!-6'n .,F):it *,:rs^'& qdti;:t,

t o t / ) a 4- , -- 'd- ? -, -. ..-
os3 ,t t41, tat jt ,rAt'a:ri tt {rt;';;. :\L t :Jw >t .
t*i ,;i iti 

"a " 
lnr J'y, t;-'JyLr ti; :3J7 iu 

'fi
igr*), ,fu.A:r')i i} *'ri -$urt* G,a, bri,
,ir-tiC ."9'^Ll vt Lf {? * ,o;;,.!t * ,F i, y i
',;r''ii,'u> :*E( ;: +'di At :': ii'*t'ri u; t?

.q1i .,-I A (* ?lr ry.r,.i,6 s tjt*iEt
2805. Dari Anas RA, dia berkata, "Pamanku (Anas bin An-

Nadhr) tidak ikut dalam perang Badar. Maka dia berkata, 'Wahai
Rasulullah, aku tidak ikut dalam permulaan perang, waktu Anda
memerangi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberiku
kesempatan ikut dalam perang melawan kaum musyrikin, tentu Allah
akan melihat apa yang aku lakukan'. Ketika perang Uhud, kaum
muslimin tercerai berai. Maka dia berkata. 'Ya Allah, aku memohon
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maaf kepada-Mu atas apa yang dilakukan oleh orang-orang ini (yakni
para sahabatnya), dan aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang

dilakukan oleh orang-orang itu (yakni kaum musyrikin)'. Kemudian
dia maju dan bertemu Sa'ad bin Mu'adz,lalu berkata, 'Wahai Sa'ad,

surga demi Allah, sesungguhnya aku mendapati aromanya dari bawah

[bukit] Uhud'. Sa'ad berkata, 'Aku tidak mampu wahai Rasulullah,
atas apa yang dilakukannya'." Anas berkata, "Kami mendapati
padanya lebih dari 80 pukulan pedang, atau tusukan, atau lemparan
panah. Kami mendapatinya telah dibunuh dan dipotong-potong oleh
kaum mtrsyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya kecuali
saudara perempuannya dengan sebab [melihat] jari-jari tangannya".
Anas berkata, "Kami menganggap 

-atau 
mengira- bahwa ayat ini

turun berkenaan dengarurya dan orang-orang yang sepertinya 'di
antara orong-orang mulonin itu ada orang-orang yqng menepati apa
yang telah mereka janjikan kepada Allah' hingga akhir ayat".

At ;y, ;G e?}t a5 -'ir -,lilt # €r- l*.1'01 ,Ju1
n t' 

J c'-

iliJ q;nt: lrt ,l-: t- :u.i ,lrui ,f4t, *3 * \t J,
lnt Jt*,i6 ,tet *;) i\rl;tlj l#';.<i's 6Ar.

i';,t it jL';.1'j ; :t :? q at,&; *\t *
2806. Dia berkata, "Sesungguhnya saudara perempuannya

-yang 
bernama Rubayyi'- mematahkan gigi seri seorang wanita,

maka Rasulullah SAW memerintahkan dilakukan qishash. Anas
berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Yang mengutusmu dengan

kebenaran, giginya tidak akan dipatahkan'. Akhirnya mereka
(keluarga korban) ridha menerima bayaran denda dan meninggalkan

tuntutan qishash. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya di
antora hamba-hamba Allah ada yang apabila bersumpah atas nama

Allah niscayo Allah menjadikannya melal<sanakan sumpahnya itu
dengan benar'."
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'dt 'jo .:; hr s*,
a _2 o .

.Jt ao.lv ,f,

',-;i '& ,-,t|\t ;.,; 'a'^'i L:t"an.-a-r rir ; i;LLst
(--'t

i u"; t ot6:i"p Ar'r;- *t yht J:" it J?'
'it$ *t y \t & :, J;, ,F s!,'-5rl*1<ri ,-r
tnr r3ii,E u rri:* lEt w,jl,'A f"i tt &, ;;W

280?. Dari Kharijah bin Zai{ bahwa Zaid bin Tsabit RA
berkata, "Aku menyalin Al Qur'an dalam lembaran-lembaran, tetapi

aku kehilangan satu ayat surah Al Ahzaab yang biasa aku dengar

Rasulutlatr SAW membacanya Aku tidak mendapatinya kecuali pada

IGuzaimatr bin Tsabit Al Anshari yang kesaksiannya ditetapkan oleh

Rasulullah SAW sama dengan kesaksian dua orang laki-laki. Ayat
yang di maksud adalah firman-Nya 'Di ontara orumgqrftmg mubnin

itu ada orang-orang yong menepati sW yang telah mereka ia4iifon
lrepada Allah'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Di antua or(mg-artmg rrubnin itu ado

orang-orang yang menepati oW yang telah mereka ianiifur kerydt
Allah"). Maksud perjanjian di sini adalah apa yang telah disebutkan

pada ayat sebelurrnya" yakni firman-Ny4 "Dan sesungguhnyo mcreka

sebelum itu telah berjanji kepada Allah 'Mereka tidak akon berbalik

l<e belalrong (mundur)'." Hal ini diucapkan ketika frtama kali keluar

rnenuju perang Uhud. Demikian pendapat Ibnu Ishaq. Ada pula yang

mengatakan bahwa perjanjian yang dimakzud adalah perjanjian yang

terjadi pada malam Aqabah yang dilakukan kaurn Anshar. Mereka

berbaiat kepada Nabi SAW untuk melindungi, rnenolong dan

menjaganya. Akan tetapi pendapat pertama lebih tqar
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, i o, ot'L;; 
,;ai U et (di antara mereka ada yong telah menunaikan

nadzarnya), yakni gugur. Kata'an-nafub' asal maknany adalah nadzar.

Oleh karena setiap yang hidup mesti menemui kematian, maka

seakan-akan hal itu merupakan nadzar yang wajib bagi seseorang, dan
jika dia meninggal dunia berarti telah menunaikan nadzarnya.

Adapun yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggal

dunia tetap berada dalam perjanjiannya. Sebab ia disebutkan

berhadapan dengan orang yang sedang menunggu-nunggu hal itu.

Keterangan ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad
yang hasan dari Ibnu Abbas.

. a. t. t .7 ,-jr.lt U "Jl ,F otb Qtamanku Anas bin An-Nadhr tidak

hadir...). Dalam riwayat Tsabit dari Anas ditambahkan , a',$L qilt
(Yong aku diberi nama dengan namanya).

,f (dari perang Badar). Dalam riwayat TsabitJT JEI

ditambahkan, irJi 4b'& (Hal rtu turaso besar baginya).

)9. )\i Qterang pertama). Dinamakan demikian karena ia adalah

perang yang pertama dimana Rasulullah SAW ikut keluar langsung

dalam peperangan. Sebelumnya telah terjadi beberapa kali kontak
senjata dengan pihak kafir, tetapi beliau tidak ikut terlibat secara

langsung.

'&i 6 bt "U; @ungguh Altah akan melihat apa yang alat

lalatkan). Dalam riwayat Tsabit yang dikutip oleh Imam Muslim
^.disebutkan, irt g,l| (sungguh Allah aknn melihatku...). Sedangkan

dalam riwayat Humaid dalam pembahasan tentang peperangan

disebutkan, Li 6 i' Ui (Sungguh Atlah akan melihat

kesungguhanku). Sementara dalam riwayat Tsabit ditambahkan, q(^j

6? i:tl;"'ot pio segan mengatakan yang lainnya), yakni dia khawatir

mengharuskan sesuatu terhadap dirinya yang tidak rnampu
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dilakukannya. Dari redaksi hadits diketahui bahwa dia bermaksud

melakukan peperangan dengan sungguh-sungguh dan tidak mau

mundur.

ijliir '.1:kt1(kaum muslimin bercerai berai). Dalam riwayat

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Humaid yang dinukil oleh Al Ismaili

disebutkan, if6' eidtl (Dan manusia mengalami kekalahan).

Penjelasan selanjutkan akan disebutkan pada pernbahasan tentang

perang Uhud.

):&i loku memohon maafl, yakni memohon maaf atas sikap

kaum muslimin yang melarikan diri.

"r1.f1 g*" b e rl epas diri), y aknidari perbuatan kaum musyrikin.

-:"rr'n {kemudian dia maju). Maksudnya, maju ke arah musuh.

{.aiu bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz.
c h- ! ., '-o. i

init'q:i ahJr ,i6,'i.'rt U :Jtii {Beliau berkata, 'wahai Saad,

surga demi Rabb An-Nadhr'). Seakan-akan yang dia maksudkan

adalah bapaknya. Tapi ada pula kemungkinan yang dia maksudkan

adalah anaknya. Karena dia memiliki seorang anak yang bernama

Nadhr dan pada saat itu masih kecil" Datram riwayat Abdul Wahhab

disebutkan 'sungguh demi A{lah'" Sedangkan tialam riwayat Abdullah

bin Bakar dari Flumaid yang dinukil oleh Al Harits bin Abu Usamah

disebutkan, 'detni Yang jiwaku berada di tangan-N),o'. Nampaknya,

dia mengucapkan salah satunya, sementara yang lainnya berasal dari

para periwayat yang menukil dari segi makna.

il alt q *l *i jl{aku mendapati aromonya fsurgal dari

bawah LIhuA. Dalam riwayat Tsabit rlikatakan, U uyi aejr a)) ar1

;Li aii (aduhai, sungguh aroma surg$ aku daytati deri hawah Lihuil.

Ibnu Baththal dan selaimya berkata, "Ada kemrxrgkinan kalirnat

tersebut dipahami secara tekstual, yakni dia mendapati aroma surga,

atiilr mendapati aroma yang sangat wangi dan diungkapkannya sebagai
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aroma surga. Namun, dapat pula dipahami bahwa dia mengingat surga
yang disediakan bagi orang-orang yang mati syahid, maka terbayang
dalam benaknya bahwa surga tersebut berada di tempat terjadinya
peperangan, sehingga makna ucapan tersebut dapat dipahami;
sesungguhnya aku mengetahui bahwa surga diperoleh di tempat ini,
maka aku pun merasa rindu untuk mendapatkannya.

Adapun perkataannya 'aduhai', mungkin dia ucapkan karena
rasa takjub atau rindu yang sangat kepada surga. Seakan-akan ketika
dia merasa tentram dan merindukan surga, maka timbul kekuatan
dalam dirinya.

'di e* S )U S1,t ti ijlt,r 6,5 :lL lrl (Sa'ad berkata, ,Aku

tidak mampu wahai Rosulullah, atas apa yang dilatatkan Anas'.).Ibnu
Baththal berkata, "Maksudnya, aku tidak mampu menggambarkan apa

yang dilakukan Anas, karena banyaknya korban dan kerugian di pihak
kaum musyrikin yang dia timbulkan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam riwayat Yazid bin
Harun dari Humaid disebutkan, '* 6'&i'oi '4r*,i'Si 'W; $1 ,',:jli
(Afu berkata, 'Alil bersamamu, akan tetapi alil tidak mampu
melokulran apa yang dia lalatkan'). Secara zhahir Sa'ad menafikan
kemampuannya untuk mengikuti apa yang dilakukan Anas bin An-
Nadhr dan kesabarannya menghadapi kondisi yang menggentarkan,
dimana pada tubuh Anas didapati lebih dari 80 tusukan, pukulan dan

lemparan panah. Sa'ad mengaku tidak mampu malakukan seperti apa

yang dilakukan Anas. Pemahaman ini lebih tepat daripada apa yang
dikatakan Ibnu Baththal.

: rf,t :i $ami dapati padanyo). Dalam riwayat Abdullah bin

Bakar disebutkan, y,s ,-#r'ii. irfr?.i ,"o.li J,6 (Anas berkata, 'Kami

mendapatinya di antara tentara yang terbunuh dan padanya
terdapat...').
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AVs tb)@O lebih). Aku tidak menemukan pada satu riwayat

pun keterangan tentang jumlah yang lebih dari itu. Sementara itu, pada

pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa Lafazh bidh'un
digunakan untuk jumlah antara 3 samapi 9.

Adapun kata\i (atau) daiam kalimat \f yrr& tt y*SurL.p

fr, *t Qrukulan pedang, atau tusukon tomhah atau lemparan

panah) menunjukkan taqsim (pembagian), atau juga berarti'1 @an).

Adapun jumlah jenis masing-masing luka tersebut tidak diketahui
secara pasti.

y),F iiii gia telah dicincang). Maksudnya. bagian badannya

telah dipotong-potong, seperti hidung, telinga dan lain-lain.

iAi :r "*i ii7 oj ga"r ada seorang wn yang mengenalinya

kecuali saudara peremptannya). Dalam riwayat Tsabit disebutkan,

:rirli €i .i,f 6 ,'t&li tt + €1, *'c,sui giti*u [Ruba1,yi'

bin An-Nadhr yang juga adalah saudars Wremryonnyal berkata,
"Alat tidak mengencli soudaraku kecwali korena fmelihatJ jori-jari
tanganrqru"-).

An-Nasa'i memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur
ini, oqir |;l ,r,gi (dia memitiki jari-jari tangonyang bagus).

,p ;t ,s:j & ,'oit j,6 tAnas berkata, 'Komi beranggapan otau

mengiro'). Ini adalah keraguan yang berasal dari periwayat, tetapi
keduanya rnemiliki makna yang sama. Dalam riwayat Ahmad dari

Yazid bin Harun dari Humaid disebutkan dengan lafazh, j';U e
(Kami biasa mengatakon)" Demikian pula dalarn riwayat Abdullah bin
Bakar. Sementara dalam riwayat Ahrnad bin Sinan dari Yazid
disebutkan, 

'oi:l;- tj'K qWereka bixa meng*tokan). Riwayat ini

dikutip oleh Ibnu Abi Hatim dari Ahmad bin Sinan. Seakan-akan

keraguan pada hadits tersebut berasal dari Humaid" Lalu dalam
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riwayat Tsabit disebutkan dengan tegas, a,3r oii Uj?: (maka

diturunlronlah ayat ini).

'r,-.i 'ot ,j'6i (Dia berfutta, 'Sesungguhnya saudara

perempuannya'.). Demikian disebutkan dalam semua riwayat tanpa

dijelaskan oftmg yang berkata. Namun, dia adalah Anas bin Malik,
periwayat hadits. Sedangkan kata ganti 'flya' pada lafazh
'perempuannya' kembali kepada Anas bin An-Nadhr. Ada pula

kemungkinan yang berkata di sini adalah salah seorang periwayat

setelah Anas, tetapi saya belum menemukan periwayat yang

dimaksud.

Al Ismaili juga tidak menukil hadits di atas dari jalur lain di
tempat ini. Ia bernama Rubayyi' saudara perempuan Anas bin An-
Nadhr dan bibi dari Anas bin Malik. Penjelasan tentang kisahnya akan

disebutkan pada pembahasan tentang qishash.

Pelaiaran vang dapat diambil

Pada kisah Anas bin An-Nadhr terdapat sejumlah pelajaran yang

dapat kit p"trtq di antaranya:

1. Boleh mengorbankan diri dalam berjihad.

Keutamaan menepati janji meskipun memberatkan diri, bahkan
membinasakannya.

Mencari syahid dalam berjihad tidak termasuk dalam larangan

mencarnpakkan diri dalam kebinasaan.

Keutamaan Anas bin An-Nadhr, kebenaran imannya, ketakwaan
dan keyakinannya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Termasuk ungkapan yang

bermakna baik adalah perkataan Anas bin An-Nadhr tentang kaum

muslimin'Aku mohon maaf kepada-Mu' dan tentang kaum musyrikin
'Aku berlepas diri kepada-Mu'. Dia mengisyaratkan bahwa dirinya

2.

3.

4.
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tidak ridha dengan kedua hal itu, tetapi dia mengungkapkan dengan

kalimat yang memiliki makna yang berbedal."

Pada pembahasan tentang perang Uhud hal ini telah dijelaskan,

yaitu kekalahan sebagian kaum muslimin dan sikap mereka yang

menarik diri dari pertempuran, semoga Allah mengampuni dan

meridhai mereka.

",.,-.S-: i qsv "* (dari Kharijah bin Zaid). Maksudnya, Kharijah

ain zaia bin Tsabit. Ibnu Syihab telah menerima hadits ini dari

gurunya yang lain, yaitu Ubaid bin Sibaq. Akan tetapi terjadi

perbedaan antara Kharijah dan Ubaid dalam menentukan ayat yang

dikatakan Zaid telatr dia dapatkan nadl Kh;rzaimah. I<llartjah

mengatakan batrwa ayat tersebut adalah fti* iE: qilt U. (Di

antara orang-orang muhnin itu ado orang-orangyang telah m;yefati.

janji...). Sedangkan menurut Ubaid ayat tersebut adalah, [rE :til

'f,-l[i|,ri*; {Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari l<num

lramu sendiri...).

Imam Bukhari telah menyebutkan kedua hadits ini sekaligus

melalui kedua sanad di atas. Seakan-akan dia berpendapat bahwa

kedua hadits ini adalah shahih. Pendapat Imam Bukhari dikuatkan

oleh sikap Syu'aib yang telah menukil kedua hadits tersebut dari Az-

ZufuL Selain itu, Ibratrim bin Sa'ad juga meriwayatkan kedua hadits

itu dari Az-ZuLti seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan

tentang keutamaan Al Qur'an.

Dalam riwayat Ubaid bin Sibaq terdapat sejumlah tambahan

yang tidak terdapat dalam riwayat Kharijah. Hanya saja Kharijah

menyendiri dalam menyifati Khuzaimah sebagai 'orang yang

kesaksiannya ditetapkan Nabi SAW sebanding dengan kesaksian dua

orang'. Keterangan-keterangan tambahan ini akan saya jelaskan lebih

lanjut di bagian tafsir surah Al Abzaab.

I Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, 'Pada satu naskah disebutkan 'meskipun makna kedua

hampir sama'."
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4o
alt ilt

Adapun lafazh hadits yang disebutkan Imam Bukhari di tempat
ini adalah menurut versi Ibnu Abi Atiq. Sedangkan riwayat versi
Syu'aib akan dijelaskan pada tafsir surah Al Afozaab, dimana
disebutkan, *Dari Az-Znhri bahwa Kharijah telah mengabarkan
kepadaku...".

13. AmaI Shalih Sebelum Perang

iJr

Abu Darda' berkata, "sesungguhnya kamu berperang dengan
amal-amal kamu".

Dan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa
lramu mengatalan opa yong tidak knmu perbuat? Amat besar
kebencion di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-qpa yang tiada
knmu kerjalran. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yqng
berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan
merelrn seperti bangunan yong tersusun kol<nh" (Qs. Ash-Shaff [61]:
2-4)

* 4t 6,Jrr;a hr q-titpr'+ iJuar;\,rri *
tpf ')i'J,61 it J:-r 6_ :Jw !Pt, & "e,, &j *e ?rt

yht ;* i:, J;,i* ,ry|F" ;'e:$ ;A.C ;|ui :Ju

.t:gr|ryE,*;

J$)
tt

JJtt

*,el,ril ul r:rtr€,
.t:1ritl,t t tjy bf ar

t ct c-1..
Gp?), ot#.'#tE
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2808. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' RA

berkata, "seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dengan

memakai topeng besi. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

berperang atau masuk Islam?' Beliau menjawab, 'Masuklah Islam

kemudian berperanglol,'. Laki-laki tersebut masuk Islam kemudian

berperang hingga terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Dfa

telah melafulan sedikit amolan dan diberi ganjaranyang besar'."

Keteransan Hadits:

(Bab amal shalih sebelum peperangan- Abu Darda' berkata,

"sesungguhnya komu berperang dengan amal-amal kamu").

Demikian yang tercantum pada semua riwayat. Barangkali lafazh

yang tercantum dalam kitab Shahih Bukhari adalah, "Hal itu dikatakan

oleh Abu Darda', dan dia berkata, 'sesungguhnya kamu berperang

dengan amal-amal kamu'."

Saya berkata demikian karena mendapatinya dalam kitab Al
Muialasah karya Ad-Dinwari, dari jalur Abu Ishaq Al Fazari dari

Sa'id bin Abdul Aziz dan Rabi'ah bin Yazid bahwa Abu Darda'

berkata, *Wahai manusia (lakukanlah) amal shalih sebelum

peperangan, karena sesungguhnya kamu berperang dengan amal-amal

kamu." Kemudian tampak faktor yang menyebabkan Imam Bukhari

memisahkan kedua kalimat itu, yakni bahwa sanad kalimat pada judul

bab adalatr terputus antara Rabi'ah dan Abu Darda'.

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dalam pembahasan tentang

jihad dari Sa'id bin AMul Aziz darjl Rabi'atr bin Yazid dari Ibnu

Halbas dari Abu Darda', dia berkata, "sesungguhnya kamu berperang

dengan amal-amal kamu" tanpa menyebutkan kalimat sebelumnya.

oleh karena itu, Imam Bukhari cukup menyebut kalimat yang dinukil

melalui sanad yang maushul seraya rnenisbatkannya kepada Abu

Darda'. Atas dasar itu pula Imam Bukhari menggunakan lafazh yang

menunjukkan keakuratannya. Kemudian dia menggunakan kalimat

lain yang dinukil dari Abu Darda' melalui sanad yang munqathi'pada
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judul bab sebagai isyarat bahwa dalam hal ini dia tidak melakukan

kecerobohan.

e-il-V lE . o;rt;6 | 6 o jrot d.tr, '"-!t 6 ss i:jrt (Firman

Allah, "Hai orang-orong yang beriman, mengapa komu mengatakan

apayong tidok kamu perbuat... bangunanyong tersusun kokah").

Dalam bab ini disebutkan hadits AI Bara' tentang kisah laki-laki
yang terbunuh sesaat setelah masuk lslam. Ibnu Al Manayyar berkata,

"Kesesuaianjudul bab dan ayat dengan hadits yang disebutkan sangat
jelas, sedangkan kesesuaian judul bab dengan ayat agak samar.

Seakan-akan hubungan keduanya ditinjau dari sisi bahwa Allah
mencela orang yang berkata akan melakukan kebaikan, tapi tidak
mengerjakannya. Kemudian Allah memuji orang yang menepati dan

menjalankan perkataannya serta teguh dalam peperangan. Atau di
tinjau dari sisi bahwa Allah mengingkari orang yang datang berperang

seraya mengucapkan perkataan yang tidak diridhai, maka Allah
menyingkap keadaan orang itu bahwa dia akan menyelisihi
perkataannya. Dalam hal ini dapat dipahami tentang keutamaan dalam

mendahulukan kejujuran dan tekad yang benar untuk menepati apa

yang dikatakan, dan ini merupakan perbuatan yang paling baik".
Pandangan ini menurut saya lebih tepat.

Al Karmani berkata, "Yang menjadi maksud dari ayat ini dalam

kaitannya dengan judul bab terdapat pada firman-Nya'dalam barisan
yang teratur, seakan-akon mereka seperti bangunan yang tersusun

kokoh'. Karena membuat barisan untuk berperang termasuk amal

shalih sebelum peperangan".

n rV"t y ht ,P ,;t upi Tseorang laki-laki datang kepada

Nabi SAW). Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-
laki yang dimaksud. Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Zakariya
bin Abu Za'idah dari Abu Ishaq dikatakan bahwa laki-laki tersebut

berasal dari kalangan Anshar dari keturunan Nabit. Sekiranya bukan

karena keterangan ini maka mungkin dikatakan bahwa dia adalatrr Amr
bin Tsabit bin Waqasy yang dikenal dengan nama Ashram bin Abdul
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Asyhal. Hal itu karena keturunan Abdul Asyhal merupakan marga
kaum Anshar dari suku Aus, dan mereka bukan termasuk keturunan
Nabit.

Dalam pembahasan tentang peperangan, Ibnu Ishaq meriwayat
kan kisah Amr bin Tsabit melalui sanad yang shahift dari Abu
I{urairah, bahwa dia berkata, "Beritahukan kepadaku seorang laki-laki
yang masuk surga tanpa mengerjakan satu shalat pun". Kemudian dia
berkata, "Dia adalah Amr bin Tsabit."

Ibnu Ishaq berkata, Al Hushain bin Muhammad berkata: Aku
bertanya kepada Muhammad bin Labid, "Bagaimanakah kisahnya?"
Dia berkata, "Sebelumnya dia enggan menerima Islam. Namun, ketika
peristiwa Uhud terdetik keinginan untuk masuk Islam, lalu dia
mengambil pedangnya dan mendatangi orang-orang yang sedang

berperang hingga masuk ke kancah peperangan dan terus berperang

sampai jatuh dalam keadaan terluka. Akhirnya, dia ditemukan oleh
kaumnya maka mereka bertanya, 'Apa yang membuatmu datang

kemari, apakah karena belas kasih terhadap kaummu atau kecintaan
terhadap Islam?' Dia menjawab, 'Bahkan karena cinta kepada Islam,

aku telah berperang bersama Rasulullah hingga mengalami apa yang

menimpaku'. Rasulullatr bersabd 4' Dia t ermas uk penghuni sur ga"' .

Sementara Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur
Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah,

"Sebelumnya Amr enggan menerima Islam karena Tuhannya ketika
masih jahiliyah. Namun, ketika peristiwa Uhud dia datang dan

berkata, 'Dimanakah kaumku?' Mereka menjawab, 'Di Uhud'. Maka
dia mengambil pedangnya lalu menyusul mereka. Ketika dilihat
kaumnya, mereka pun berkata" 'Menjauhlah dari kami'. Dia berkata,

'Sesungguhnya aku telatr masuk Islam'. Lalu dia berperang hingga
terluka. Sa'ad bin Mu'adz mendatanginya dan berkata, 'Engkau keluar
dalam keadaan marah demi Allah dan Rasul-Nya'. Kemudian orang
itu meninggal tanpa sempat mengerjakan satu shalat pun".
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Kedua versi di atas dapat dikompromikan dengan mengatakan
bahwa mereka yang melihat laki-laki itu dan mengatakan 'menjauhlah
dari kami' adalah selain kaumnya. Adapun kaumnya tidak mengetahui
kehadirannya hingga akhirnya mereka mendapatinya di tengah medan
perang.

Kemudian riwayat ini digabungkan dengan riwayat pada bab di
atas, bahwa pada mulanya laki-laki itu datang kepada Nabi untuk
meminta pendapat beliau. Akhirnya dia masuk Islam lalu ikut
berperang. Setelah itu dia dilihat oleh mereka yang mengatakan
kepadanya'menjauhlah dari kami'.

Cara ini dikuatkan oleh perkataan laki-laki tersebut kepada
mereka, "Aku berperang bersama Rasulullah SAW". Seakan-akan
kaumnya telah mendapatinya, dan setelah itu terjadi dialog di antara
mereka seperti di atas. Penggabungan ini dikuatkan pula oleh
keterangan dalam hadits Al Bara' yang dikutip oleh An-Nasa'i. Hadits
yang dimaksud telah dinukil oleh An-Nasa'i dari riwayat Zuhair bin
Muawiyah dari Abu Ishaq sama seperti riwayat Israil, hanya saja di
dalamnya disebutkan laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, 6 'j

F i,:'6 $,)a ki dt ,!. tp ori;i ,.pi & *w 7;rt ;e 'cla
(Seandainya aku menyerong musuh dan berperong hingga aku
terbunuh, adakah kebaikan bagiku sementqra aku belum mengerjakan
satu shalat pun? " Beliau SAW menjawob, "Ya. ").

Sa'id bin Manshur juga menyebutkan riwayat yang serupa
melalui jalur lain dari Abu Ishaq, lalu dia menambahkan pada bagian
awalnya bahwa laki-laki itu berkata, 'lrii .{ ,J6 fpi tf ,}. ?i
(Apakah baik bagiku untuk masuk Islam?" Beliau menjcrwob, "ya.',
Maka dia pun masuk Islam).

Riwayat terakhir sangat sesuai dengan perkataan Abu Hurairah,
ila n.;a 6'j zbit ,y't fi1. (sesungguhnya dia masuk surga, dan dia

tidak mengerjoknn satu shalat pun untuk Allah). Adapun keberadaan
laki-laki ini dari bani Abdul Asyhal dan dinisbatkan (dalam riwayat
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Muslim) kepada keturunan bani Nabit, maka dapat dipahami bahwa

kemungkinan dia memiliki hubungan dengan bani Nabit. Karena

keturunan bani Nabit masih saudara keturunan Abdul Asyhal, mereka

sama-sama dinisbatkan kepada suku Aus.

tf 7ii (diberi ganjaran yang besar). Pada hadits ini terdapat

keterangan bahwa pahala yang besar terkadang didapatkan dengan

amalan yang sedikit sebagai karunia dan kebaikan dari Allah.

14. Orang yang Terkena Anak Panah Nyasar dan Membunuhnya

i i:c ?i e'r:t)t-s!S'ii oi ly';';i c*i;ay
'* ;:* vi.lui ! t Jua'ei *\t .*'"4 ,:i ir-
-^At d rk LV -L'., ;b t*i ,u. t;"',y osi- irG
','*1(-'r 

t i,Su .:61, q.y tW; .ut * r$ ,:{1 ,Llk
.;;li J\;lt?tli ft ol, ,iLit €LV A\

2809. Dari Qatadah, Anas bin Malik telah menceritakan kepada

kami bahwasanya Ummu Rubayyi' binti Al Bara' [dia adalah Ummu

Haritsah binti Suraqah] mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai

Nabi Allah, tidakkah engkau menceritakan kepadaku tentang

Haritsah? --dia terbunuh pada perang Badar oleh anak panah yang

nyasar- Jika dia berada di surga maka aku bersabar, tetapi jika selain

itu maka aku akan bersungguh-sungguh menangis untuknya." Beliau

menjawab, *Wahai Ummu Haritsah, sesungguhnyo surga itu memiliki

tinglratan-tingkatan, don anokrnu mendapatkan [surgal Firdaus yang

paling tinggi".

74 - FATHIIL BAARI



Keterangan Hadits:
.,.? ,.!. 'l'i:'r' - E*)t pt tst (Sesungguhnya Ummu Rubayyi' binti Al

Bara'). Demikian yang disebutkan oleh seluruh periwayat shahih
Bukhari. Lalu setelah itu dikatakan 'dan dia adalah ummu Haritsah
binti Suraqah'. Perkataan kedua inilah yang menjadi pedoman.
Adapun perkataan pertama tidak benar sebagaimana disitir oleh
sejumlah ulama dan yang terakhir adalah Ad-Dimyathi, dia berkata,
"Lafazh'{Jmmu Rubayyi' binti Al Bara' adalah keliru, dan yang
benar adalah Rubayyi' binti An-Nadhr (bibi dari Anas bin Malik bin
An-Nadhr bin Dhamdham bin Amr). pada pembahasan yang baru saja
dipaparkan telah disebutkan tentang kisah pembunuhan saudaranya
(Anas bin An-Nadhr). Adapun nama lengkapnya adalah; Ummu
Haritsah bin Suraqah bin Al Harits bin Adi dari bani Adi bin An-
Najjar.

Ibnu Ishaq dan Musa bin uqbah serta selain keduanya
menyebutkan Haritsah di antara mereka yang ikut dalam perang
Badar. Para ahli sejarah sepakat bahwa dia dipanah oleh Hibban bin
Ariqah. Saat itu Haritsah berada di tepi sumber mata air, lalu anak
panah mengenai lehernya dan menyebabkan kematiannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah
(yang disitir di atas) disebutkan 'sesungguhnya Rubalyi' binti Al
Bara', yakni tanpa menyertakan kata 'ummu'. Riwayat ini nampaknya
lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi tidak ada dalam silsilah nasab
Rubal'f i' binti An-Nadhr, seseorang yang bemama Al Bara'. Maka
baran-ekali kata 1'ang sebenarnya adalah 'Rubayyi bibi daripada Al
Bara'. Karena Al Bara' bin Malik adalah saudara Anas bin Malik.
\lalia mereka semua adalah anak dari anak saudara laki-laki Rubayyi
(l'akni Anas bin .\n-Nadhr).

At-Tirmidzi meriu'avatkan dari Ibnu Khuzaimah, dair Sa'id bin
Abu Arubah, dari Qatadah. dari Anas. ir' ..J, ,it ?t 4t -{tt'oi
):n. ?V- lt'l ir.- I {f Gt o€ s & qb (Sesungguhnya Ar-

I
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Rubayyi' binti An-Nadhr mendatangi Nabi SAW, dan saat itu anak

laki-lakinyo (Haritsah bin Suraqah) terbunuh pada peristiwa Badar).

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah

dari Tsabit dari Anas, dia berkata, 'ii * 
',r;W ,f 'Jt Ur6 6lUr.

(Haritsah (anak bibiku) pergi, maka datanglah bibiku [yakni Ummu

HaritsahJ)". Sementara itu, Abu Nu'aim Al Ashbahani menyatakan

bahwa Al Hakam bin Abdul Malik telah meriwayatkan hadits itu dari

Qatadah sama seperti tadi, seraya mengatakan, "Haritsah bin

Suraqah".

Ibnu Atsir berkata dalam kitab Jami' Al Ushul, "Keterangan

dalam kitab-kitab tentang Nasab, peperangan dan nama-nama

Satrabat, bahwa Ummu Haritsah adalah Rubayyi' binti An-Nadhr, bibi

dari Anas". Pemyataan Ibnu Atsir dijawab oleh Al Karmani bahwa

Imam Bukhari tidak keliru, karena dalam riwayat An-Nasafi hanya

dicantumkan perkataan Anas 'sesungguhnya Ummu Haritsah bin

Suraqah... dan seterusnya'. Dia berkata, "Ada kemungkinan padan

naskah Al Firabri terdapat catatan kaki dari sebagian periwayat, lalu

catatan kaki yang keliru itu dimasukkan dalam teks aslinya". Namun,

ketika memeriksa naskah An-Nasafi yang disalin oleh Ibnu Abdil

Barr, saya mendapatkan keterangan yang sama seperti pada riwayat Al
Firabri. Maka dapat disimpulkan bahwa naskah yang ditemukan oleh

Al Karmani kurang lengkap. Klaim adanya penambahan pada kitab-

kitab seperti ini harus ditolak. Pendapat yang lebih kuat bahwa kata

"ummu" (ibu) dan "binti" (anak perempuan) merupakan kesalahan

seperti yang telah dijelaskan. Namun, masalah ini tidak mengurangi

nilai keorisinilan hadits maupun para periwayatnya.

Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah yang menerangkan nama

Rubayyi' binti An-Nadhr terdapat kekeliruan tentang nama anaknya,

dimana dikatakan 'Al Harits' sebagai ganti 'Al Haritsah'. Hadits ini

telah diriwayatkan Aban dari Qatadah, dia berkata, "Sesungguhnya

Ummu Haritsah tidak memiliki anak". Riwayat ini dinukil oleh Imam

Ahmad. Demikian pula yang diriwayatkannya dari Hammad bin
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Salamah, dari Tsabit, dari Anas. Hal serupa akan dikemukakan pada

pembahasan tentang peperangan dari jalur Humaid bin Anas.

Al Karmani mengemukakan sejumlah kemungkinan yang sangat
jauh dan terkesan dipaksakan, lalu dia berkata, "Menempuh sebagian

kemungkinan yang terkesan dipaksakan ini lebih baik daripada
menyalahkan para periwayat yang adil dan tsiqah".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja Imam Bukhari memilih
riwayat Syaiban atas riwayat Sa'id, karena dalam riwayat Syaiban
terdapat penegasan bahwa Qatadah telah mendengar langsung dari
Anas. Telatr diketahui bahwa Imam Bukhari memiliki antusias

terhadap perkara seperti itu jika dinukil oleh seorang mudallis (perawi
yang menyamarkan riwayat) atau orang yang hidup sezaman.

Sementara Imam Bukhari sendiri berkata ketika menyebutkan nama-

rurma peserta perang Badar, o'Di antaranya Haritsah bin Rubayyi', dan

dia adalah Haritsatr bin Suraqah". Imam Bukhari tidak berpedoman
dengan keterangan dalam riwayat Syaiban yang menyatakan bahwa
Haritsatr adalatr anak Ummu Rubayyi', bahkan dia menegaskan
pendapat yang benar. Rubayyi' adalah ibu dari Haritsah, sedangkan

Suraqah adalatr bapaknya.
t o1, ,.. l.-. ''-:f e U.tbf $erbunuh oleh anak panah yang nyasar).

Maksudnya, anak panah yang tidak diketahui siapa yang
membidikkanny4 atau tidak diketahui dari mana arahnya, atau
mengenai sasiran yang tidak dimaksudkan oleh pembidiknya.
Demikian menurut Abu Ubaid dan selainnya. Adapun yang terjadi
pada kisah Al Haritsah adalah makna yang kedua, karena
pembidiknya bermaksud memamfaatkan kelengahannya, lalu dia pun
membidiknya tanpa disadari oleh Haritsah.

Dalam riwayat Tsabit yang dikutip Imam Ahmad disebutkan
bahwa Haritsah keluar sebagai pengintai. Kemudian An-Nasa'i
menambahkan dari jalur ini, Jt'il ee U' (Dia tidak keluar untuk

berperang).

TATIII'L BAARI - ?7



:t(ii' e * 'o',.ra*l (maka aku akan bersungguh-sungguh

menangis untulmya). Al Khaththabi berkata, 'Nabi SAW tidak

mengingkari perkataannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang

demikian itu diperbolehkan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal ini terjadi sebelum adanya

larangan meratapi mayit, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk

membolehkannya. Karena larangan meratapi mayit terjadi setelah

perang Uhud, sementara kisah Haritsah terjadi setelah perang Badar.

Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah disebutkan, rG!$ €A#t
(Aku akan bersungguh-sungguh dalam berdoa [untulcnyaJ) sebagai

ganti r(liir q(menangis untulmya). Akan tetapi riwayat Sa'id bin Abi

Arubah dipastikan keliru. Bahkan lafazh itu sendiri hanya terdapat

pada sebagian salinan naskah. Sementara dalam riwayat Humaid
tentang sifat surga dan neraka dalam pembahasan tentang kelembutan

hati disebutkan, y ti i F, e oU tt l Uit* diq berada di surga

maka alru tidak al@n menangisinya). Kalimat ini menunjukkan

keakuratan riwayat yang menyebutkan kata 'menangis'. Lalu dalam

riwayat Humaid juga disebutkan, 'r;Ai t 6ii\b Uilro tidak niscaya

engkau akan melihat apa yang aku kerjakan). Imam Ahmad juga

menukil riwayat yang serupa dalam riwayat Hammad dari Tsabit.

15. Orang yang Berperang Untuk Meninggikan Kalimat Allah

dt it,Yt;r; :Jrs '& \t *, ;; d: * ,F.t': ,t-ri *
,1'ts.'a.e" .*';ti ,f:;;l-"pe" ,p'st ;Jw *, y \t -*'ik, #n'; 'iu r.nr b e';u |ik 6'). $,t1" ,F'SS

:t,b €,*'=rii' 'C lt"ry
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2810. Dari Abu Wa'il, dari Abu Musa RA, dia berkata,

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Seseorang

yang berperang karena rampasan perang, seseorang yang berperang

karena ingin disebut-sebut (popularitas), dan seseorang yang

berperang karena ingin dipandang kedudukannya, siapakah yang

berada di jalan Allah?' Beliau bersabda, 'Barangsiapa berperang

agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, malra dia berada di
jalan Allah';'

Keteranean Hadits:

(Bab orang yang berperang untuk meninggilmn lalimat Allah),
Maksudnya, keutamaan orang yang berp€rang untuk meninggikan

kalimat Allah. Atau ada kemungkian, secara lengkap kalimat tersebut

berbunyi; orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah,
maka itulah yang diperhitungkan atau dianggap [sebagai orang yang

berperang dijalan Allahl.

kt iE (seorang lakiJaki datang). Dalam riwayat Ghundar

telatr disebutkan, br?1 i6 (seorang Arab badui berkata...).

Keterangan ini menunjukkan kesalahan riwayat yang dinukil Ath-

Thabarani dari jalur lain yang menyebutk*r, J?36-i'6'^fr ei i: C
.irr (Dari Abu Muso, sesungguhnya dia berkata, 'Wahai

Rasulullah...'). Meskipun ada kemungkinan Abu Musa menyembunyi

kan identitasnya, tetapi tidak mungkin mengatakan bahwa dia adalatr

orang Arab badui.

Kemungkinan orang Arab badui yang dimaksud adalatr Latriq

bin Dhamairah. Kisahnya dikutip oleh Abu Musa Al Madini di dalam

kitab Ash-Shahabah dari jalur Ufair bin Mi'dan, i:;3 i tl '+

"\i 
',4- ,y'), * AU'*i 9; &' ,t*',i, * e,i6i 'jri ur"Uir

'Uir? f ,i6i iiti (Aku mendengar Lahiq bin Dhamairah Al Bahili

berkata, "Aht datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang
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seseorang yang mencari ganjaran dan popularitas, mqka beliau
bersabda, 'Dia tidak mendapatkan apa-apa'.). Namun sanad hadits
ini memiliki kelemahan.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, Jt 1' l:h 6-

iU, U,A"U'ei',y,6-u q. Urrnai Rasulullah, semuo bqni Salimah

berperang, di antara mereka ada yang berperang dalam keadaan
riya' fingin mendapat pujian dari manusia). Jika riwayat ini akurat,
maka ada kemungkinan Mu'adz menanyakan pula apa yang
ditanyakan oleh orang Arab badui. Sebab pertanyaan Mu'adz bersifat
khusus dan pertanyium orang Arab badui bersifat umum. Sementara
Mu'adz tidak bisa dikatakan sebagai orang Arab badui. Untuk itu,
harus dipahami bahwa peristiwa tersebut terjadi lebih dari sekali.

#.UUd-'ylr lr"reorong yang berperang untuk mendapatkan

harta rampasan perang). Dalam riwayat Manshur dari Abu Wa'il
pada pembahasan tentang ilmu disebutkan, bf ti' 4i ..C J9' G :Jsi

:$tl;- S:.t,.i lOia bertanya, 'Apakah perang di jalan Allah? Karena

sesungguhnya salah seorang di antara kami berperang...').

i*.U6-,h}t: (dan seseorang yang berperang untuk disebut-

sebut). Maksudnya, agar disebut-sebut dan dikenal dengan
keberaniannya. Makna ini merupakan teks riwayat Al A'masy dari
Abu Wa'il yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid,
beA g.tli; pan berperang [untuk memomerkanJ keberanian).

UrS; al ,!9 ,y'Sti (seseorang berperang untuk dipandang

kedudulannya). Dalam riwayat Al A'masy disebutkan, iU-, ,tds
(Berperang karena riya). Perbuatan sebelumnya telah didasari
sum'ah (mencari popularitas) sedangkan perbuatan ini didasari riya
(pamer), dan keduanya termasuk perbuatan yang tercela.

Dalam riwayat Manshur dan Al A'masy ditambahkan, 'U'U",

(don berperang karena fanatisme), yakni berperang karena membela
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keluarga, suku ataupun sahabat. Dalam riwayat ini juga ditambahkan,

6 b*" (dan berperang karena marah/emosi), yakni berperang

karena membela kepentingan dirinya. Namun, ada kemungkinan
perang karena fanatisme ditafsirkan dengan perang untuk menolak
bahaya. Sedangkan perang karena kemarahan atau emosi ditafsirkan
dengan perang untuk mendapatkan suatu manfaat.

Berdasarkan semua riwayat terdahulu dapat disimpulkan bahwa
perang itu dimotivasi oleh 5 hal, yaitu mencari rampasan perang,
menunjukkan keberanian, riya' [pamer], fanatisme, dan emosi. Semua
hal tersebut bisa terpuji dan bisa pula tercela. oleh karena itu, Nabi
SAW tidak memberi jawaban yang sifatnya menetapkan atau
menafikannya.

!, ,V e '# ,;nl,i' e lt ry lk. #tt 's (barangsiapa

berperang untuk meninggikan kalimat Allah maka ia berada di jalan
Allah). Maksud 'kalimat Allah' adalah seruan Allah kepada Islam.
Ada kemungkinan yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah
adalah peperangan yang hanya dimotivasi untuk meninggikan
kalimat-Nya. Artinya, apabila dalam peperangan tersebut ada motivasi
lain seperti yang disebutkan, maka hal itu akan memalingkan dari
jalan Allah. Tapi ada pula kemungkinan hal ini tidak memaringkan
dari jalan Allah, selama faktor lain tersebut hanya sebagai pelengkap
bukan menjadi tujuan utama.

Pendapat terakhir ini dibenarkan oleh Ath-Thabari, dia berkata,
"Jika motivasi awalnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah,
maka tidak ada larangan jika kemudian diikuti oleh maksud-maksud
yang lain". Pendapat ini menjadi sikap mayoritas ulama.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu
Umamah melalui sanad yangjayyid,dia berkata, 

'J'y) 
V-:Jui ,y, "e, t, ,,.ut ,y rry6 asoiS ,:i ,e r ,j6 $t!'itrr"\i'&-ry:yo.)iliii( ..irr

u rr,r;ir 4 ,[;r-r ilr o1 ,&t y I' .,r; !, l:b;i'i'j ,'i;V t ,,:*
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*t :-rEf.rj U.e or? Tsrororg laki-laki datang dan berkota, 'Wahai

Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang

berperang karena ingin mendapatknn pahala dan popularitas, apakah

yang didapatkannyaT' Beliau bersabda, 'Dia tidak mendapatkon apa-

opo'. Orang itu mengulangi pertanyaannya hingga tiga koli dan

setiap itu pula Nabi menjawab 'Dia tidok mendapatknn apa-apo'.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak

menerima dari amal perbuatan kecuali yang [yang dilakuan denganJ

ikhlas dan bertujuan untuk mencari ridha-Nya'.). Hal ini mungkin

dipahami bahwa orang itu ingin mendapatkan keduanya dalam kadar

yang sama, sehingga tidak menyalahi pendapat terdahulu.

Atas dasar itu, maka ada 5 tingkatan:

Pertama, ingin mendapatkan dua hal sekaligus.

Kedua, ingin mendapatkan salah satunya secara murni, atau

ingin mendapatkan salah satunya tapi yang lain masuk di dalamnya.

Ketigo, yang dilarang adalah berperang dengan tujuan selain

meninggikan kalimat Allah. Perbuatan ini sendiri terkadang dapat

meninggikan kalimat Allah dan terkadang tidak. Inilah yang

diindikasikan oleh hadits Abu Musa.

Keempat, ingin mendapatkan dua hal sekaligus, dan ini terlarang

sebagaimana diindiksikan oleh hadits Abu Umamah.

Kelima, yang dimaksudkan adalah berperang dengan tujuan

hanya untuk meninggikan kalimat Allah. Dalam hal ini terkadang

didapatkan sesuatu selain untuk meninggikan kalimat Allah, dan

terkadang tidak didapatkan.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Para muhaqqiq [peneliti]
berkesimpulan bahwa apabila motivasi awalnya adalah ingin

meninggikan kalimat Allah maka tidak ada larangan jika kemudian

disisipi oleh maksud-maksud lain". Hal itu berdasarkan riwayat Abu

Daud melalui sanad
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Ul,j{.JI Pi :!ui lNaOt SAW mengutus tromi dengan berjatan kaki

untuk mendapatkan rampasan perang. Lalu lumi kembali tanpa
mendapatkan harta rampasan sedikit pun. Mala Nabi berdoa 'ya
Allah, janganlah engkau membebankan mereka kepadaht'.).

Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW atas pertanyaan yang
diajukan oleh laki-laki tersebut sangatlatr tepat dan sangat bermakna.
Sebab jika Nabi menjawab bahwa semua yang disebutkan laki-laki itu
tidak dianggap perang di jalan Allah, maka ada kemungkinan semua
selain itu termasuk perang di jalan Allah, padahal tidak demikian.
Oleh karena itu, beliau sengaja menggunakan lafazh yang bersifat
umum seraya mengalihkan pembicaraan dari hakikat perang kepada
keadaan orang yang berperang. Maka beliau menjawab dengan
menjelaskan masalah yang belum ditanyakan.

Ada pula kemungkinan lafaztr 'maka ia' kembali kepada perang
itu sendiri, yakni maka perangnya dianggap sebagai perang di jalan
Allah. Tujuan untuk meninggikan kalimat Allah telatr mencakup pula
mencari keridhaan dan pahala dari-Nya serta usaha menghancurkan
musuh-musuh-Nya. Semua ini saling berkaitan antara satu dengan
yang lain.

Kesimpulannya, batrwa dasar suatu peperangan itu adalah
kekuatan akal, kekuatan emosional, dan kekuatan syahwat. Hanya
peperangan yang termotivasi oleh kekuatan akal yang dikategorikan
perang di jalan Allah.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Nabi SAW mengalihkan
pembicaraan dan tidak menjawab pertanyaan secara langsung, karena
terkadang emosi dan fanatisme itu muncul karena Allah. Maka beliau
mengalihkan pembicar€uul, lalu menggunakan kata-kata yang lebih
bersifat umum. Dengan demikian, jawaban beliau telah menghilang
kan kesamaran dan menambah pemahaman orang yang bertanya.
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Pelaiaran yans dapat diambil

l. Amal perbuatan itu dinilai berdasarkan niat yang shalih.

2. Keutamaan yang diperuntukkan orang-orang yang berjuang di
jalan Allah, hanya khusus bagi merekayangdisebutkan.

3. Bolehnya menanyakan sebab suatu hukum, dan kewajiban untuk

mendahulukan ilmu daripada amal perbuatan.

4. Celaan bagi sifat tamak terhadap dunia dan berperang untuk

kepentingan pribadi dan bukan untuk ketaatan.

16. Orang yang Kedua Kakinya Berdebu Di Jalan Allah
(Fisabilillah)

Firman Allah, *Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah

dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar merekn, tidak

turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) -hingga firman-Nya-

Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang

berbuat baik." (Qs. ArTaubah [9]: 120)

A* ut *y' ,Ji''l of $ ;a ar s';'t

| ?i Ul ii,r t1 l,; jyitr J*:'ib triihti"

c -/r// a .
@U ' '-r tuLl '9J Lt. l)
g a ou t a . o 3..
ol -* U. J,*)l,/

I oz z I cl+_*e
a

I o?i i,su ;"1- i e" i
,Jv'J3 *\t ,k lt J';:.,6te 'ofir 6

.'S1l'^"*:s a' J;
2811. Dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dia berkata:

Abu Isa (yakni Abdunahman bin Jabr) telah mengabarkan kepadaku,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, o'Kedua kaki seorang hamba yang

) J-9(=:

L-
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berdebu karena berjihad di jalan Allah, tiada disentuh oleh api
neroko."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah).
Maksudnya, penjelasan tentang keutamaan yang dia dapatkan.

y li;"s-'oi qrrz\i t AV ,y: A,ssr Jil 06 6) j6 ,1,r )ii:
foii'jjr 

"i'#- 
I li,r ol At jt.i,r Jii @irman Allah, *Tidaklah

seiatutnya ba[i penduaui'uoairah' dan orqng-orang Arab Badui
yang berdiam di sekitar merekn, tidak turut menyertai Rasulullah
(pergi berperang) -hingga firman-Nya- sesungguhnya Alloh tidak
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.,,). Ibnu
Baththal berkata, "Kesesuaian ayat dengan judul bab adalah; bahwa
Allah SWT berfirnan, ],i3, }1. W't o\fu" 11 (Tidaklah merekn

menginjak suotu tempqt yang membangkitknn amarah orang-orang
kafir) lalu berfirman {,v ,}* ".'# I 11(melainkan dituliskon bagi

mereka dengan sebab yang demikian itu suatu amar shalift). Nabi
sAw menafsirkan "amal shalih", bahwa neraka tidak akan menyentuh
mereka yang melakukan perbuatan itu,,. Dia juga berkata, ,,Maksud/

sabilillah (di jalan Allah) adalah semua bentuk ketaatan kepada-Nya.',

Apa yang dia katakan adalah benar, hanya saja makna pertama
yang dipahami dari kalimat 'fi sabilillah' (dijalan Allah) adarah jihad.
Hadits ini telah disebutkan pula oleh Imam Bukhari pada bab
'Keutamaan Berjalan Menuju shalat Jum'at' atas dasar maknanya
yang umum. Adapun lafazh yang tercantum di tempat itu adalah, 'ari

)6t oF'lnt gttil, mengharamkannya atas neraka).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian ayat dengan judul
bab adalah bahwa Allah memberi pahala dengan sebab langkah-
langkah mereka meskipun belum terjun langsung ke medan perang.
Demikian juga hadits yang disebutkan menunjukkan bahwa orang
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yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, niscaya Allah

mengharamkannya untuk masuk ke dalam neraka, baik dia terjun

langsung ke medan perang atau tidak." Selain itu, di antara

kesesuaiannya adalah bahwa menginjakkan kaki telah mencakup

makna berjalan yang mengakibatkan kaki berdebu, khususnya pada

waktu itu.

Sit t (tidaklah keduanya berdebu). Demikian Al Mustamli

menyabutkannya, yakni menggunakan benJuk t at s niy ah (menunj ukkan

makna ganda), dan ini merupakan salah satu dialek dalam bahasa

Arab. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan crlt 6, yakni

dalam bentuk mufrad (tunggal), dan ini lebih jelas. Lalu dalam riwayat

Imam Ahmad dari Abu Hurairah ditambahkan, J6t U bv (Sesaat

poda waktu siang).

Makna kalimat 'lalu disentuh api neraka', adalah kaki seseorang

tidak disentuh oleh api neraka karena adanya debu tersebut. Hal ini
merupakan isyarat keagungan nilai suatu perbuatan dalam berjuang di
jalan Allah. Jika sekadar sentuhan debu pada kaki menyebabkan

diharamkannya dari api neraka, lalu bagaimana dengan orang yang

berusaha mengerahkan segala kekuatan dan kemampuannya?

Hadits ini memiliki beberapa riwayat pendukung, di antara:

Hadits yang dikutip Ath-Thabarani di dalam kitab Al Ausath dari Abu

Darda' dari Nabi SAw, i:p tAt'a-iilit ,tsu. *t ,b ei6i6 
"oit f

S";€.,JJ t't),* 11 (Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di

jalan Allah, maka Allah akan menjauhl<on neraka darinya sejauh

perjalanan seribu tahun bagi penunggang yang cepat [terburu-
buruJ)".

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Jabir bahwa dia berada dalam

suatu peperangan, lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda..." Dia menyebutkan seperti hadits pada bab di atas.

Periwayat berkata, "Lalu manusia berlompatan turun dari kendaraan
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mereka dan tidak pernah terlihat manusia berjalan lebih banyak
daripada hari itu".

17. Mengusap Debu Dari Kepala Di Jalan Allah

t;f,.,v,t*:. t;j $r ,ar l? ;;.i$'o{ j6 a& r.t'oi r;;*;,, 7'9..' , ,
i* et., ttu uW e y,, e,;ii, rj;q:$ ,gy ,r
p )t:;'rk;' ,;i U *t j l* k ,Ju"-,L3 eC
,tAt,ri, *'y)'r1r; y\; J:"'":tt*'p,fr #
Jt'trLur l' . e+.;":tu ,tqtyt& :U s:,,5s,

.)6t

2812- Dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya dan
kepada Ali bin Abdullah, "Hendaklah kalian berdua mendatangi Abu
Sa'id dan dengarkanlah haditsnya." Keduanya mendatangi Abu Sa'id
yang saat itu bersama saudaranya di kebun sedang menyiramnya.
Ketika keduanya melihat kami, dia mengikatkan kain ke kakinya dan
duduk. Dia berkata, "Kami sedang mengangkut batu masjid satu batu
satu batu, sedangkan Ammar mengangkut dua batu dua batu. Nabi
SAW melewatinya dan mengusap debu dari kepalanya seraya
bersabda, 'Kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok yang
membangknng. Ammar mengajak mereka kepada Allah dan mereka
mengaj almya ke neroka' ."

Keterangan Hadits:

(Bab menyapu debu dari kepala di jalon Altah). Ibnu Al
Manayyar berkata, "Imam Bukhari membuat judul bab ini dan yang
sesudahnya untuk menghindari timbulnya pemahaman yang
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memakruhkan mencuci dan mengusap debu karena termasuk bekas
jihad, seperti sebagian ulama yang memakruhkan mengusap badan

setelah wudhu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perbedaan keduanya adalah bahwa
kebersihan itu merupakan perkara yang diharuskan secara syar'i.
sedangkan debu adalah bekas jihad, jika jihad telah berakhir maka

tidak ada makna bagi bekas tersebut. Adapun wudhu dimaksudkan

untuk mengerjakan shalat, sehingga disukai bekasnya tetap ada hingga

apa yang dimaksud tercapai. Dengan demikian kedua perkara itu
memiliki perbedaan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id
tentang kisah Ammar saat membangun masjid Nabawi, yang telah

dijelaskan pada bab 'Tolong Menolong dalam Membangun Masjid' di
bagian awal pembahasan shalat. Adapun yang dimaksudkan di tempat
ini adalah kalimat, *Nabi SAW melewatinya dan mengusap debu dari
kepalanya".

18. Mandi Setelah Perang dan Debu

^1 
,*'&t'e'& , ^lL

\. 'tc, .
oll g)f-,r

al
dl w ^/

^t|rn, 
uG ?

',ir'.*; i, *; ;6G iy*r, 1rtr ut', o3iAr t;
\t ,* yt ,S;;'Jtli .'.l:brG ytp ti>ti-lr 'd11 :Ju,

cT ,Uu !^U3 e jy;'r?r t:i 6 ils tGii ,*j
*')+6 hr * nt J';:,
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..1, ll
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2813. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika
kembali dari perang Khandaq, beliau meletakkan senjata dan mandi.

Lalu Malaikat Jibril datang kepada beliau, sementara kepala beliau
penuh debu. Jibril berkata, 'Apakah engkau telah meletakkan senjata?
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Demi Allah aku belum meletakkannya'. Maka Rasulullah bertanya,

'Kemana?' Jibril berkata, 'Ke arah ini' seraya menunjuk kepada bani

Quraizhah". Aisyah berkata, "Maka Rasulullah SAW keluar kepada

mereka."

Keterangan:

(Bab mandi setelah perang dan debu). Maksud bab ini telah

dijelaskan pada bab sebelumnya. Di dalamnya Imam Bukhari

menyebutkan hadits Aisyah tentang perbuatan Nabi SAW yang mandi

setelah kembali dari perang Khandaq. Adapun keterangan secara detil

akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

19. Keutamaan Firman Allah, "langanlah Komu Mengira Bahwa
Orang-Orang yang Gugur di Jalan Allah Itu Mati; Bahkan Mereka
Hidup di Sisi Tuhan Mereko dan Mendapat Rezeki. Mereka Dalam
Keadaan Gembira Disebobkan Karunia Allah Yang Diberikan-Nya

Kepada Mereka. Dan Mereka Bergirang Hati Terhadap Orang-

Orang Yang Tinggal Di Belakang yang Belum Menyusul Mereka,
Bahwa Tidak Ado Kekhawatiran Terhadap Mereka dan Tidak Pula
Mereka Bersedih Hati Mereka Bergirang Hati Dengan Nikmat dan

Karunia yang Besar Dari Allah, dan Bahwa Allah Tidak Menyia-
Nyiakan Pahala Orang-Orang Yang Beriman."

(Qs. Aali Imraan [4]: 169-f7I)

y ht J, lti;; a; iv'.i, ?nt q, Iy i ff '*
,t.

,F, & ,it:"; '*"): d; ; a;Li tgz,-jir *b i-,),r..

frtt ult e Jit ,'.5 Jv .i;:rjil;ir'*;'-4;,, ot;i3
tL:.>'i E, tA f ti u'i ti :.t*; 2,-i'; ;rf;i>r; i;

v;t 'J - J J -(- 
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28L4. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

mendoakan kecelakaan kepada mereka yang membunuh para sahabat

di Bi'r (sumur) Ma'unah selama 30 hari; yaitu suku Ri'l, Dzakwan

dan Ushayyah yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". Anas

berkata, "Diturunkan ayat Al Qur'an sehubungan dengan mereka yang

terbunuh di Bi'r (sumur) Ma'unah, maka kami pun membacanya dan

kemudian ayat tersebut dihapus. (Yaitu) 'Sampaikan kepada kaum

kami bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami dan Dia ridha

kepada kami dan kami pun ridha kepada-Nya'."

ju'{!>t :Jp.\;4L?nr'oyr l' }o ; i.c ry tit *
:Jv i;t Ui ;i'a oA',P ir+i t;,;'"n ol ?';-',*..rl

2815. Dari Amr, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah RA

berkata, "Manusia telah memasak khamer pada saat perang Uhud,

kemudian mereka terbunuh sebagai syuhada'." Dikatakan kepada

Su$an, "Apakah pada akhir hari itu?" Dia berkata, "Yang seperti ini

tidak ada padanya."

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan firman Altah, 'Janganlah kamu mengira bahwa

orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereks hidup

di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki -hingga firman-Nya' dan

bahwa Allah tidak menyia-nyiakan padahal orang-orang yong

beriman'.). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar.

Adapun Al Ashili dan Karimah menyebutkan tiga ayat sekaligus.

Makna 'keutamaan firman Allah', yakni keutamaan apa yang

Ct

.a; lJl .6J
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disebutkan dalam firman-Nya. Sementara Al Ismaili tidak
mencantumkan kata'keutamaan' pada judul bab.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Anas yang menerangkan tentang kisah orang-

orang yang terbunuh di bl'r (sumur) Ma'unah. Hadits ini disebutkan

secara lengkap pada pembahasan tentang peperangan. Imam Bukhari
menyebutkan ayat tersebut untuk mengisyaratkan kepada keterangan

yang terdapat pada sebagian riwayatnya, yangmana pada bagian akhir
riwayat itu disebutkan, uMaka diturunksn tentang mereka

'sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan

Rabb kami, makn Dia meridhai kami dan komi ridha kepada-Nya'.

Umar bin Yunus memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ishaq bin
Abi Thalhah, 'lalu ayat ini dihapus setelah kami membacanya

beberapa waktu lamanya, dan Allah menurunkan ayat, 4it "i'G,5 \j

l' 
-.i 

e tt $anganlah kamu mengira bohwa orqng-orang yang

terbunuh di jalan Allah ...).

Kedua, hadits Jabir "manusia memasak khamer pada peristiwa
Uhud kemudian mereka terbunuh sebagai syuhada"'. Pada

pembahasan tentang peperangan akan diterangkan bahwa orang tua

Jabir termasuk di antara mereka.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan judul
bab agak musykil, kecuali jika yang dimaksud adalah bahwa khamer

yang mereka minum saat itu tidak membawa mudharat, karena Allah
telah memuji mereka setelah meninggal dunia dan menghilangkan

rasa takut maupun sedih. Hal itu terjadi, karena khamer saat itu adalah

mubah".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan bahwa maksud

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini adalah untuk mengisyaratkan

kepada salah satu pendapat tentang sebab turunnya ayat yang

disebutkan pada judul bab. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir

bahwa ketika Allah berbicara dengan bapaknya Jabir dan dia ingin
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kembali ke dunia seraya berkata, 'Watrai Rabb, sampaikan kepada

orang-orang setelahku'. Maka Allah menurunkan ayat'dan janganlah

kamu mengira bahwo orang-orang yang terbunuh di jalan Allah'
(ayat).

y. tb 'A ,i,i 9?r urti ii i'otil $ lotcatat<an kepada

Sufyan "Apakah pada akhir hari itu?" Dia berlwta, "Yang seperti ini

tidak ada padanya"). Yakni kalimat, $r U} iT i ,t:;45 f.l'nt

(mereka pun dibunuh sebagai syuhado pada akhir hari itu) telah
diingkari oleh Sufyan.

Adapun tambahan yang dimaksud telah diriwayatkan Al Ismaili

dari jalur Al Qawariri, dari Suftan dengan lafazh, 
'Ji| 

F$ ?'j #,

"t:t43 1$lt'gl t}/: ,r4ir @rang-orang memasak khamer pada awal

siang lalu mereka terbunuh sebagai syuhada pada akhir hari itu).

Barangkali Sufyan lupa, kemudian ingat. Hadits ini diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan dari Abdullah
bin Muhammad, dari Suffan tanpa tambahan tersebut. Kemudian

diriwayatkan juga dalam Tafsir surah Al Maa'idah dari Shadaqah bin
Al Fadhl, dari Suffan seraya mencantumkan tambahan tersebut.

20. Malaikat Menaungi Orang yang Mati Syahid

(rc';- ifi ,r3jr 'i.lLJ'e :Jv'-a* it f'" I :. L)'

yifr;rryi,li,*U' jt,,*,iq
,E ,-f.E'*? * ,€, gF ,^+)'*'qi *i
'.)l) (, ,#':!'ti ,,* l.:Jt- -)-,&'-Li'tf- :*'.";.t

.'iv C3, Su tQ) & yi : u:t1d. * .r*;--\'Y K>,lt

:J*
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2816. Dari Ibnu Uyainah, dia berkata: Aku mendengar

Muhammad bin Al Munkadir, dia mendengar Jabir berkata, "[Mayat]

bapakku dibawa kepada Nabi SAW dengan anggota badan yang

terpotong-potong, lalu diletakkan di hadapan beliau. Kemudian aku

menyingkap wajahnya, tetapi orang-orang melarangku. Tiba-tiba

terdengar suara ratapan wanita. Maka dikatakan 'Dia adalah putri Amr
atau saudara perempuan Amr'. Beliau bersabda, 'Mengapa kamu

menangis, atau jangan kamu menangis, karena malaiknt senantiqsa

menaunginya dengan sayap-sayap mereka.' Aku berkata kepada

Shadaqah, 'Apakah dalam hadits itu dikatakan, 'Hingga diangkat?'

Dia menj awab,' Mungkin beliau mengatakannya'."

Keterangan Hadits:

(Bab malaiknt menoungi orang yang mati syahid). Dalam bab

ini disebutkan hadits Jabir tentang kisah pembunuhan bapaknya, yang

akan dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang perang Uhud.

Kesesuian hadits tersebut dengan judul bab nampak jelas. Adapun

penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah.

ziia|,"lS (Aku berkata kepada Shadaqah). Yang berkata adalah

Imam Bukhari. Adapun Shadaqah adalah Ibnu Al Fadhl, guru Imam
Bukhari yang menyampaikan riwayat ini kepadanya. Sementara itu,
dalam pembahasan tentang jenazah disebutkan dari Ali bin Abdullah

bin Al Madini dari Sufyan, dimana di bagian akhir disebutkan, $ e
(Hingga diangkat). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al
Humaidi dan sejumlah periwayat dari Sufyan.

21. Angan-angan Orang yang Berjihad Untuk Kembali Ke Dunia

loz t.
4.:9 aljl ,{,y.6G;iry i,,'i;a}^5

^t 
Ls)b'r)t *
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6 n*, gfu' 
, e';-'rl 1 tJt S*t;- Yi c ,io Pi

';r; W,;fu' _ q'i'ai e'$r't!,1,r 4 f'r\t
.it$t q 6;n.yt?

2817. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin

Malik RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Tidak

seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia dan memiliki

segala sesuatu yang ada di dunia, kccuali orangyang mati syahid, dia

mendambolan untuk kembali kc dunia dan dibunuh sepuluh kali,

lrarena melihat kemuliaqn [yang didapatJ orangyang mati syahid'.

Keteransan Hadits:

(Bab angan-angan orong yang berjihad untuk kembali ke

dunia). Dalam bab ini disebutkan hadits Qatadah 'Aku mendengar

Anas bin Malik M meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Tidak seorang pun yong masuk surga ingin kembali ke dunia...".

Hadits ini telah disebutkan pula dengan lafazh 'tamanni'

(mendambakan) sebagaimana dikutip oleh An-Nasa'i dan Al Hakim

dari jatur Hammad bin Salamah dari Tsabit, dari Anas, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, ;).t U- :iw k, J# 9' ,Fi 4 ,Ylu) ii
r; ,J:fi ,:r!"|i|!- ,JW ,)F P'qi gi ,J:t$ t'$ts'oQj 6 i;t
y a1: ts.,?,:i';);b;!*, €',lrfrt S.:' Jl ,ft o1;$L'i rils'ir ofil'i

ii(lilt $as (Didatangkan seseorang dari penghuni surga lalu Allah

berfirman 'Wahai anak Adam, bagaimana engknu dapati tempatmu?'

Orang itu berknta, 'lllahai Rabb, sebaik-baik tempat tinggal'. Allah

berfirman 'Mintalah don berangan-anganlah'. Orang itu berknta,

'Apalrah yang mesti aku minta dari-Mu dan alcu angan-angankan?

Aht meminta kepada-Mu untuk mengembalikanku ke dunia lalu aku

dibunuh di jalan-Mu sepuluh ftali'. Karena keutamaan mati syahid

yang dia lihat).
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Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Ibnu Mas,ud dari Nabi
SAW tentang para syuhada, beliau bersabda, ,rSui zeWt'*r,# *G
;"; ry e. ,p u?- ri,rr:ii jy r;r1\1 ,r:j bi t;-r! ,$6 ,* i.r6X'Sa
ayi &onbmu memandang kepada mereka tot, tnrprman ,Apakah

kalian menginginkan sesuatu?' Merekn menjawab, 'Kami ingin agar
Engkau mengembalikan ruh kami ke dalam jasad kami agar kami
dibunuh di jalan-Mu sekali lagi'.).Ibnu syaibah menukil dari riwayat
mursal Sa'id bin Jubair bahwa yang diajak berbicara adalah Hamzah
bin Abdul Muthallib dan Mush'ab bin umair. Sedangkan dalam
riwayat At-Tirmidzi (dia menggorongkannya sebagai hadits yang
hasan) dan Al Hakim (menshahihkannya) dari hadits Jabir, dia
berkata, ( ,j6 riJi,.l ir Sa t3:pi ti :';",, # ar ,ra ii,r ,S.i:

ot. .'.7frddu
di €'6t '^fr ,ia ,*,6 'q 

,pG ,*,q: U',,5G ,uhbi "rp Wi,i+
t'*'; I qil (Rasulullah SAW'bersabda kepadaku, ,,Moukah 

engkau

aku kabarkan apa yang dikatakan oleh Allah kepada bapalvnu? Altqh
berfirman 'wahai hamba Allah, berangan-anganlah kepadaku
niscaya aku akan memberimu'. Dia berkata, 'wahai Rabb,
hidupkanlah aku hingga aku dibunuh karena-Mu untuk kedua
kalinya'. Allah berfirman, 'sesungguhnya telah menjodi ketetapan
dari-Ku bahwa mereka tidak dikembalikan kepadanya [duniaJ,.).

:f q 'y:\t ,* 
s {16an baginya semuo yang ada di dunia).

Dalam riwayat Abu Khalid disebutkan, W 6i q,fur $ Ll1 @agrnya
dunia dan segala isinya).

?t-flt q ts; tJJ. (karena melihat kemuliaan [yang didapatJ).

Dalam riwayat Abu Khalid disebutkan, o,Sr$)r ,p q ,s;6.(Kareno
keutamaan mati syahid yang dia lihat). pada riwayat ini tidak
disebutkan kata 'sepuluh kali'. seakan-akan Abu Khalid
menyampaikan hadits itu sesuai dengan lafazhriwayat Humaid.
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Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini adalah hadits yang paling kuat
di antara riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan mati

syahid". Dia juga berkata, "Tidak ada amal kebaikan yang menuntut

pengorbanan jiwa, kecuali jihad. Untuk itu pahalanya sangat besar".

22. Surga ltu Di bawah Kilatan Pedang

/^tt)ozz

a;i .nr *V t* t?i :"^;i ,:t {;lr )t;'t
d. 6,. t. t ','. l. o - I z I"&'# Jv').at J\'rGL F dv. .'

.; i,Ss tr$t ;.,lfr't iVr qu>,i,

Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Nabi SAW telah

mengabarkan kepada kami dari risalah Rabb kami, "Barangsiapa
dibunuh di antara kami, maka ia menjadi penghuni surga".

Umar berkata kepada Nabi SAW, "Bukankah orang terbunuh di
antara kita berada di surga dan orang terbunuh di antara mereka

berada di neraka?" Beliau bersabda, "Benar."

'o6', ir * i'# ;; 4' o_,i fL V * ; ;; *
itJytLi t;*?nt *y, j'ri sri; 1' "b 

4L'3 i,sv +.k
U.e .;rfui J>\t '.;J 

^:tir 
oi tr)*t': i,Ss *', ^lL \t .u

2818. Dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu An-Nadhr (mantan

budak Umar bin Ubaidillah dan sekaligus sebagai sekretarisnya), dia

berkata, "Abdullah bin Abi Aufa RA menulis kepadanya bahwa

Rasulullah SAW bersabda, 'Ketahuilah bahwa surga itu berada di
bawah naungan pedeng' ."
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Riwayat ini dinukil pula oleh Al Uwaisi dari Ibnu Abi Az-Zinad,,
dari Musa bin Uqbah.

Keterangan Hadits:

(Bab surga dibawah kilatan pedang). Ini termasuk
menyandarkan sifat kepada sesuatu yang disifati. Terkadang dikatakan
kilatan, tetapi yang dimaksud adalah pedang itu sendiri. Dengan
demikian, fungsi menyandarkan kata'kilatan' kepada'pedang, adalah
untuk memberi penjelasan. Namun, Imam Bukhari menyebutkan
hadits dengan lafazh'di bawah naungan pedang' . Seakan-akan Imam
Bukhari mengisyaratkan hadits Ammar bin Yasir dengan judul bab
tersebut.

Ath-Thabarani meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari
Ammar bin Yasir bahwa dia berkata pada perang Shiffin, ?;;'23;jt
2163i (Surga berada di bowah kilatan-kilatan [pedangJ), yakni

dengan menggunakan kata 'abaariqah'. Namun, yang benar adalah
kata' b aar i q ah' y ang berarti pedang yang mengkilat.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui sanad dengan para
periwayat yang tsiqah (terpercaya) dari riwayat mursal Abu
Abdunahman Al Habali dari Nabi SAW, !:U.\i 

-c;;'alrir (Surga itu

di bawah kilatan-kilatan fpedangJ), yakni dengan menggunakan kata
'aboariqah' juga. Namun, riwayat dengan lafazh ini mungkin diberi
interpretasi seperti dikatakan oleh Al Khaththabi bahwa kata
'abaariqah' adalah bentuk jarnak dari kata 'ibriiq' sedangkan pedang
juga biasa disebut'ibriiq'. Adapun asal kata'ibriiq' adalah'bariiq,.
Dikatakan 'abroqa rajulu bisaifihi', maksudnya laki-laki itu
memperlihatkan kilatan pedangnya".

Ibnu Al Manayyar berkata, "seakan-akan Imam Bukhari
berpandangan bahwa ketika pedang memiliki kilatan, maka ia pun
memiliki naungan".
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Al Qurthubi berkata, "Lafazh hadits tersebut ringkas, penuh
makna dan mencakup berbagai sisi sastra dan keindahan bahasa.
Karena kalimat itu mengandung anjuran untuk berjihad dan kabar atas
balasan yang didapatkannya, sekaligus anjuran untuk menyerang
musuh dengan menggunakan pedang dan berkumpul saat
berkecamuknya perang sehingga pedang pun memberi naungan bagi
mereka yang berperang".

Sementara itu Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudnya batrwa surga
didapatkan dengan berj ihad".

Kata zhilal adalah bentuk jarnak dari kata zhill
(naungan/bayangan). Jika dua pihak berseteru telatr berdekatan maka
setiap salah seorang mereka berada di bawatr naungan pedang
lawannya karena ambisi masing-masing untuk mengalatrkan lawan,
dan keadaan demikian tidak terjadi kecuali saat perang berkecamuk
dengan dahsyat.

...i4, S'6i q Mughirah berlcata...). Ini adalatr penggalan

hadits panjang yang dinukil Imam Bukhari dalam pembatrasan tentang
Jizyatr (upeti) secara lengkap.

... 7 )'621Umar berkata...). Ini adalatr penggalan hadits Satral

bin Hunaif tentang kisatr umratr Hudaibiyah. Hadits ini akan
disebutkan dengan lengkap dalam pembahasan tentang peperangan,
dan telah disebutkan sebelumnya pada pembatrasan tentang syarat-
syarat.

,jil erl il i' * Q t-S (Abdullah bin Abi Ada menutis

kepadanya), yakni Abdullah bin Abi Aufa telah menulis surat kepada
Umar bin Ubaidillah. Ad-Daruquthni berkata dalam kitab At-
Tatabbu', "Keduanya (yak i Imam Bukhari dan Muslim) telatr
menukil hadits Musa bin Uqbah dari Abu An-Nadhr (mantan budak
Umar bin Ubaidillah), dia berkat4 Ap uj|it ,f: i !, '* t)t'*s
(Abdullah bin Abi Aufa menulis kepadanya dan aku pun
membacanya). Ad-Daruquthni berkata, *Abu An-Nadhr tidak
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mendengar dari Ibnu Abi Aufa, dan ini merupakan hujjah bolehnya
menukil riwayat dengan metode mukntabah (melalui tulisan). Tapi
pernyataan ini ditanggapi bahwa syarat riwayat dengan metode
mukatabah menurut para ahli hadits, hendaknya tulisan itu ditujukan
langsung kepada si penerima. Sementara Ibnu Abi Aufa tidak menulis
surat itu kepada Salim, bahkan dia hanya menulis kepada umar bin
ubaidillah. Atas dasar ini, maka riwayat Salim dari Ibnu Abi Aufa
masuk kategori metode wijadah (menemukan hadits yang ditulis oleh
seorang syaikh).

Ada kemungkinan dikatakan bahwa secara rahiriah hadits itu
adalah riwayat Salim dari gurunya, umar bin Ubaidillah dengan sistim
qira'ah (dibaca di depan syaikhnya), dimana Sarim membacakannya
kepada Umar bin Ubaidillah karena salim adalah sekretarisnya umar.
Dengan demikian, riwayat ini masuk kategori metode mukatabah.
Dalam hal ini terdapat pula tanggapan bagi yang menulis tentang para
periwayat di dua kitab shahih, dimana mereka tidak menyebutkan
biografi umar bin ubaidillah. Hanya Ibnu Abi Hatim yang telah
menyebutkan biograf,r umar bin Ubaidillah serta beberapa riwayat
yang dia nukil dari tabi'in, namun Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan
perkataan yang menggolongkannya sebagai periwayat yang cacat.

aat'oi tibt : (ketahuirah, sesungguhnya surga). Demikianlah

Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Kemudian dia akan
menyebutkan bagian hadits ini melalui sanad seperti di atas setelah
beberapa bab, yakni pada bab 'Sabar Saat perang'. Lalu dia
menyebutkannya kembali melalui sanad yang sama dengan materi
yang lebih lengkap pada bab 'Mengakhirkan perang hingga Matahari
Tergelincir'. Setelah itu dia menyebutkannya pula dengan panjang
lebar melalui jalur lain berkaitan dengan larangan mengharap bertemu
musuh.

zAl ;. Ai ,f stilt gt /,t f '*r\t i,i,j.6 lniwayat ini dinukit

pula oleh Al uwaisi dari lbnu Abi Az-zinad dari Musa bin uqbah).
Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al uwaisi adalah Abdul Aziz bin
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Abdullah (salah seorang guru Imam Bukhari). Imam Bukhari telah
mengutip hadits ini darinya dengan sanad yang maushul di selain
kitabnya 'Shahih Bukhari'. Lalu kami meriwayatkannya dalam kitab
Jihad karya Ibnu Abi Ashim, dia berkata, o'Telah menceritakan kepada

kami Muhammad bin Ismail Al Bukhari dari Al Uwaisi... dan

seterusnya". LJmar bin Syabah telah menukil pula riwayat ini dari Al
Uwaisi seraya menjelaskan bahwa yang demikian terjadi saat perang

Khandaq.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits-hadits ini terdapat
keterangan yang membolehkan untuk mengatakan secara global
bahwa kaum muslimin yang terbunuh berada di surga."

23. Orang yang Ingin Mendapatkan Anak Untuk Berjihad

:Jtt ,-p i F)t LL C b.:, J "i,* Gi"r- :d-;Ut Jui

:J$'*j +'ht ,p :t );r'J; ,b?rt u,ri;t (:'+
'r1- e1rlt iU * l{rltU*l 

'p>rl^lr W;itt ; ie it3

:+tb ri' it-at yt W e :q *6, d'y # -'q,t i.
i:r, i?rt,ty W|F ;*,iu' iv'01'Jr;'ru,ir,r:'o\,y

\:r6tA?ntit:, oi ,lG"S :iy i *!t: ,y, *;G
.o'|;i GL';:t b e

2819. Al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan

kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dia berkata: Aku
mendengar Abu Hurairah RA menceritakan dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Sulaiman bin Daud AS berkata, 'Sungguh aku akan

berlreliling malam ini kepada seratus wanita -atou sembilan puluh
sembilan- semuanya akan mendatangkan [melahirkanJ para
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penunggang y(tng cekatan yqng berjihad di jalan Allah'. sahabatnya
berkata kepadanya, 'Katakanlah insya Allah (iika Allah
menghendaki)'. Akan tetapi beliau (sulaiman) tidak mengatakannya.
Maka tidak ada yang hamil di antara mereka kecuali seorqng wanita
yang melahirkon anak menyerupai taki-laki. Demi yang jiwa
Muhammqd di tangan-Nya, kalau beliau mengatakan 'insya Allah'
(iika Allah menghendaki) niscaya mereko akan berjuang di jalan
Allah sebagai paro penunggang yang cekntan semuanyo.,,

Keteranqan:

(Bab orang yang ingin mendapatkan anak untuk berjihad).
Maksudnya, saat berhubungan intim berniat untuk mendapatkan anak
yang kelak akan berjuang di jalan Allah, maka dia mendapatkan
pahala meski apa yang diniatkannya tidak terwujud.

..LJJr 
'SA1 

1lt-taits berkata...). Riwayat ini disebutkan melalui

sanad yang maushul oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al Mustakhraj
dari jalur Yahya bin Bukair dari Al-Laits dengan sanad seperti di atas.
Hal itu akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dannadzar.
Namun, saya lebih dulu menjelaskannya pada biografi Sulaiman.

24. Berani dan Pengecut dalam peperangan

;trr o*.i *', *\t *Ut ot{ :J6 ^-?ur q,"r;i *
&'":tt o* ,yyr $f Li *, .,/8,t;i') uai'-*i,

.t:;-1. ;t1Ej : Jvj {j,* 
.& *, e ?r,r

2820. Dari Anas RA, dia berkata, .,Nabi SAW adalah manusia
yang paling baik, berani dan dermawan. Sungguh penduduk Madinah
dikejutkan (oleh sesuatu), dan Nabi SAW paling dahulu mengendarai
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kuda". Beliau bersabda, "Kami mendapati kuda ini songat cepat

[gesitJ".

,r?i,iG f ;.'H Lt ry i ;; i F i # *
*t f h' ,k :t );, ( 1 ;11L'fi f;;';)?
:; J\ilY>r &'r/rU'o6t'q f ,'ik ;at a3
'tqti-. 

Crazi ,Jui ,t-rf iu' jr'dt G; ii,r',->;ax

V *Y'o'"i;&::;iu "t;,l oii 
"G 

J ok!
','.tit+r:rLk 

t:,

2821. Dari Umar bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im,
batrwa Mutrammad bin Jubair berkata: Jubair bin Muth,im
menceritakan kepadaku batrwa ketika dia berjalan bersama Rasulullatr
SAW beserta orang-orang yang kembali dari Hunain. Orang-orang
pun mulai meminta dan mendesaknya hingga ke pohan berduri dan
selendengnya dicuri. Nabi SAW berhenti dan bersabda, "Berikanlah
selendanght kepadkou, sekiranya aku memiliki unta yang paling baik
sebanyak pohon berduri ini niscaya aku akan membagikannya di
antara kalian, kemudian kalian tidak akan mendapatiku sebagai
orang yang bakhil, pendusta dan tidak pula pengecut".

Keteranean Hadits

(Bab berani dan pengecut dalam peperangan). Maksudnyu,
pujian terhadap sifat berani dan celaan bagi sifat pengecut. Dalam bab
ini,Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits:

Pertama, hadits Anas yang menyebutkan 'Nabi SAW adalah
manusia yang paling berani'. Hal ini akan dijelaskan setelah Z0 bab,
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dan sebagiannya telah diterangkan pada akhir pembahasan tentang
hibah.

Kedua, hadits Jubair bin Muth'im tentang kembalinya Nabi
SAW dari perang Hunain. Adapun yang dimaksudkan di tempat
adalah kalimat di bagian akhir, 'kemudian knmu tidak mendapatiku
sebagai orang yang bakhil dan pengecut'. Secara detail hadits ini
akan dijelasakan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima bagian
dari harta rampasan perang.

Tidak ada yang menukil riwayat dari Umar bin Muhammad bin
Jubair bin Muth'im selain Az-Zuhri, dan dia telah dinyatakan sebagai
periwayat yang tsiqah (terpercaya) oleh An-Nasa'i. Contoh ini
menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa kriteria hadits
shahih dalam kitab Shahih Bukhari adalah hendaknya hadits itu
minimal diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang pula. Padahal
hadits di atas tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari Muhammad
bin Jubair selain anaknya (Umar). Kemudian tidak ada yang menukil
dari Umar selain Az-Zuhi. Disamping itu, Az-Zuhri menyendiri
dalam menukil riwayat dari Umar secara mutlak. Az-Zuhri sendiri
telah mendengar sejumlah hadits dari Muhammad bin Jubair. Seakan-

akan hadits di atas tidak dia dengar langsung dari Muhammad bin
Jubair sehingga dia pun menukil dari anaknya (Umar bin Muhammad

bin Jubair).

25. Mohon Perlindungan dari Sifat Pengecut

ik :Jv "qt\t o# r 1b 'e ,::" ; e.u:.ir le ;lr/,

iF"')tq' i"ry' !';:jr &k:ry' \S y &v
4r :;.),L)t';! ryi7 oe *r y\, ,* :t'J-r'ot
*i;?r, )it )t',i l\irf'oi *i;?r,r*it i +\ ;i ;\
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2822. Dari Abdul Malik bin Umair: Aku mendengar Amr bin

Maimun Al Audi berkata: Biasanya Sdad mengajari anak-anaknya
kalimat-kalimat itu sebagaimana seorang guru mengajari anak-anak
menulis. Dia berkata, "sesungguhnya Rasulullah SAW biasa
memohon perlindungan dari hal-hal ini di akhir shalat; "Ya Allah
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifot pengecut, aku
berlindung kepada-Mu untuk dikembalikan kepada umur yang
rendalr/hina (tua rentah), aku berlindung lcepada-Mu dari fitnah
dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah lanbur". Aku
menceritakannya kepada Mush'ab, dan dia membenarkannya.

*; ilr ',f, e:t,';';i'd; :Ju n2i',il- itt /J) *
rtti +i;f ;l"ai ,l,t,t;. *, *\, ,*'o;iots ,,su

!;:r, ,ot1it16;ir a3 a *!;fi ,titi ,#jt, ,53j6

2823. Dari Mu'tamir, dia berkata: Aku mendengar bapakku
berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Biasanya Nabi SAW
mengucapkan [doa], 'Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-
Mu dari kelemahan dan kemalasan, sifat pengecut dan tua renta, dan
aku berlindung kepada-Mu dari /itnah hidup dan mati, dqn aku
berlindung kepada-Mu dari siksa htbur'."

Ketera+san

Dalam bab ini desebutkan 2 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sa'ad Ibnu Abi Waqqash tentang berlindung
dari sifat pengecut dan yang lainny4 yang akan dijelaskan lebih detil
pada pembahasan tentang doa-doa.
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Yang mengucapkan kalimat 'aku menceritakannya kepada
Mush'ab, dan dia membenarkannya', adalah Abdul Malik bin Umair,
sedangkan Mush'ab adalah putra Sa'ad bin Abi Waqqash. Sehubungan
dengan ini Al Mizzi mengemukakan pandangan yang cukup ganjil.
Dia berkata di kitab Al Athraf mengenai riwayat Amr bin Maimun dari
Sa'ad (di tempat ini), "Imam Bukhari tidak menyebutkan Mush,ab,
tapi yang menyebutkannya adalah An-Nasa'i.', padahal Mush,ab
tercantum dalam naskah shahih Bukhari dari semua jalur periwayatan.
Sedangkan kalimat 'biasanya Sa'ad mengojari anak-anaknya,, saya
belum menemukan penjelasan tentang nama-nama mereka. Kemudian
Muhammad bin Sa'ad telah menyebutkan dalam kitab Ath-Thabaqat
bahwa sa'ad bin Abi waqqash memiliki 14 orang anak laki-raki dan
17 orung anak perempuan. Di antara mereka yang menukil riwayat
darinya ada 5 orang, yaitu; Amir, Muhammad, Mush,ab, Aisyah dan
Umar.

Kedua, hadits Anas bin Malik tentang mohon perlindungan dari
kelemahan, kemalasan dan selainnya. penjelasannya lebih detil akan
disebutkan pada pembahasan tentang doa-doa.

Ada perbedaan antara lemah dan malas. Malas adalah
meninggalkan sesuatu yang mampu untuk dilakukan, sedangkan
lemah adalah meninggalkan sesuatu karena tidak mampu
melakukannya.

26. Orang yang Menceritakan Peristiwa yang Dialaminya Dalam
Peperangan

y,f
Hal itu dikatakan oleh Abu Utsman dari Sa'ad.

ot"L l',;G
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2824. Dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Aku menemani

Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad, Al Miqdad bin Al Aswad dan
Abdurrahman bin Auf RA, tetapi aku tidak mendengar seorang pun di
antara mereka menceritakan (hadits) dari Rasulullah sAw, kecuali
aku mendengar Thalhah menceritakan tentang perang Uhud.,,

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang menceritakan peristiwa yang dialaminya
dalam peperangan. Hal itu dikatakan oleh Abu utsman dari sa'ad).
Abu Utsman yang dimaksud adalah Abu Utsman An-Nahdi,
sedangkan Sa'ad adalah Ibnu Abi Waqqash. Imam Bukhari
mengisyaratkan dengan hal itu kepada riwayat yang akan disebutkan
melalui sanad yang maushul dalam pembahasan tentang peperangan

dari Abu Utsman dari Sa'ad, Ar ,b e. f, ,fu U i31 ;l
(Sesungguhnya aku adalah orang pertamo yang memanah di jalan
Allah). Begitu pula riwayat yang akan disebutkan melalui sanad yang
maushul tentang keutamaan Thalhah dari Abu Utsman, 4t { ,i"-'t

ry"y c ,yi'aub't q',yu u{r p(riq C *t y ir, ,r,; (ridak

ada yang tetap bersamo Nabi SAW pada hari-hari peperangan selain
Thalhah dan Sa'ad, dari cerita keduanya), yakni keduanya
menceritakan hal itu kepada Abu Utsman.

*j y io' ,p itt ,)ii'*t$'n! rt;('+ ri laku trdak

mendengar seorong pun di antara mereka menceritakan dari
Rasululloh sAn. Dalam riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari dari As-
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Sa'ib disebutkan, '* L$'aru 6! 6; Jt ^::-.t;,Sr 7 eU6 # 'ri,t.+*

ytt !? *t y ht & :ir ):rt @ku menemr", iroo bin Matik

dari Madinah ke Makkah, dan aku tidak mendengarnya menceritakan

satu hadits pun dari Nabi SAW). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu
Majah. Sa'ad bin Malik dalam riwayat ini adalah Ibnu Abi Waqqash.

Kemudian diriwayatkan oleh Adam bin Abi lyas dalam pembahasan

tentang ilmu dari jalur ini, u; 131 rk fiL:" '*b (Aku menemani

Saad sekian dan sekian tahun).

yi f i'* LW'zas t' y ,j\t qt rr"ali bahwa aku mendengar

fnamLlt menceritakan tentang perang (Jhud). Sa'ib bin Yazid tidak
menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang diceritakan oleh Nabi SAW
mengenai peristiwa itu. Sementara itu, Abu Ya'la meriwayatkan dari
jalur Yazid bin Khashifah dari As-Sa'ib bin Yazid, dari orang yang

menceritakan kepadanya, dari Thalhah bahwa dia menampakkan diri
di antara dua baju besi pada perang Uhud.

Ibnu Baththal dan selainnya berkata, "Sejumlah pembesar

sahabat tidak menceritakan hadits dari Rasulullah SAW karena

khawatir akan menambah atau menguranginya. Hal ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu. Mengenai apa yang

diceritakan oleh Thalhah, hal itu diperbolehkan selama tidak menjurus

kepada riya' (pamer) dan ujub (bangga terhadap diri sendiri). Bahkan

terkadang menjadi sesuatu yang disukai bila ditemukan orang yang

mau mengikuti perbuatannya.

2T.Kewajiban Berangkat Perang, dan kewajiban Jihad serta Niat

'nS;:i:t 6,t'i. tslto(s .,l*t 6r;; ttVV .p:: ? at ,.',j

Ai af ,'s itt{r,s;" il € ;e e1 }' E C
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Dan firman Allah, "Berangkatloh knmu baik dalom keadaan

merqsa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta
dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik
bagi kamu.iikn kamu mengetahui. Kalau yang engleau serukan kepada

merekn itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang
tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang

dituju itu amat jauh terasa oleh merekn. Mereka akan bersumpah

dengan (nama) Allah..." (Qs. At-Taubah l9l:  l-az)

Dan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, apaknh

sebabnya apabila dikataknn kepada ksmu, 'berangkatlah (untuk

berperang) di jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di
tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai

ganti kehidupan di akhirat? 
-hingga 

firman-Nya- Maha kuasa atas

segala sesuotu." (Qs. At-Taubah [9]: 38-39).

Disebutkan dari Ibnu Abbas, "Kalimat 'infiruu tsubaatin'

maknanya berangkatlah dalam pasukan-pasukan kecil secara terpisah-

pisah". Dikatakan bahwa kata 'tsubacl' bentuk tunggalnya adalah

'tsubat' .
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2825. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi
SAW bersabda pada saat pembebasan kota Makkah,'Tidak oda hijrah
setelah pembebasan kota Maklah, akan tetapi jihod dan niat, apabila
kamu diperintahkan berangkat (untuk berperang) maka

berangkatlah'."

Keterangan Hadits:

(Bab kewajibon berangkot berperang). Maksudnya, berangkat

untuk memerangi orang-oftrng kafir. Asal arti kata nafiir adalah

meninggalkan satu tempat ke tempat lain karena suatu kepentingan.

(Dan kewajiban jihad serta niat), yakni penjelasan tentang kadar

kewajiban jihad dan pensyariatan niat dalam masalah ini.

Ada dua masa dalam jihad, yaitu pada masa Nabi SAW dan

masa sesudahnya. Jihad pada masa Nabi, jihad disyariatkan setelah

Nabi SAW hijrah ke Madinah, menurut kesepakatan ulama. Setelah

disyariatkannya jihad, apakah hukumnya fardhu 'ain (kewajiban

individu) atatfardhu hifayah (kewajiban kolektif)? Dalam hal ini ada

dua pendapat yang masyhur di kalangan ulam4 dan kedua pendapat

itu ada dalam madzhab Syaf i.

Al Mawardi berkata, *Jihad adalah fmdhu 'ain bagi kaum

muhajirin dan bukan bagi selain mereka. Hal ini dikuatkan oleh

kewajiban berhijratr ke Madinah sebelum pembebasan kota Makkah

bagi setiap yang masuk Islam demi membela Islam".

As-Suhaili berkata "Jihad adalahfardhu 'oin bagi kaum Anshar

dan bukan bagi selain mereka. Hal ini didukung oleh sikap mereka

yang berbaiat kepadaNabi SAW pada malam Aqabah, dimana mereka

berjanji untuk melindungi Rasulullah dan membelanya."

Dari perkataan keduanya disimpulkan bahwa jihad adalah

fardhu 'ain bagi kaum Muhajirin dan Anshar dan bukan bagi selain

mereka. Meskipun demikian, jihad bukan fardhu 'ain bagi kelompok

itu secara mutlak, bahkan menjadifmdhu 'ainbagt kaum Anshar jika
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ada yang hendak menyerang kota Madinah, dan fardhu 'ain bagi

kaum muhajirin jika Nabi SAW hendak menyerang orang-orang kafir.

Kesimpulan ini didukung oleh keterangan dalam kisah perang Badar,

seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq.

Sebagian mengatakan bahwa jihad adalah fardhu 'ain dalam

peperangan yang diikuti Nabi SAW dan bukan fardhu 'ain pada

peperangan selainnya. Namun, menurut penelitian jihad adalah fardhu
'ain atas orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk ikut dalam

peperangan meskipun beliau sendiri tidak ikut dalam peperangan itu.

Masa kedua adalah sesudah masa Nabi SAW. Jihad pada masa

ini hukumnya fardhu kifayah menurut pandangan yang masyhur,

kecuali jika kondisinya mendesak, seperti musuh telah memasuki

wilayah kaum muslimin, bahkan menjadi fardhu 'ain bagi yang

ditunjuk oleh imam [pemimpin]. Fardhu kifayah ini dianggap telah

ditunaikan bila telah dilaksanakan sekali dalam setahun menurut

mayoritas ulama. Mereka beralasan bahwa upeti adalah kewajiban

pengganti jihad, sementara upeti tidak wajib dibayar kecuali sekali

dalam setahun (menurut kesepakatan). Demikian pula halnya yang

digantikan.

Sebagian mengatakan bahwa jihad adalah wajib selama

seseorang itu mungkin melakukannya dan dalam keadaan kuat.

Namun, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa hukum jihad tetap

berlangsung sebagaimana pada masa Nabi SAW hingga terjadi

pembebasan atas sebagian besar negeri-negeri dan Islam telah tersebar

di seluruh pelosok, kemudian hukum itu beralih kepada apa yang telah

dijelaskan di atas. Kesimpulannya, bahwa jihad terhadap orang kafir

adalahfardhu 'ainbagi setiap muslim, baik dengan tangan [kekuatan],

lisan, harta maupun hati.

(Irit1 6ri; r4:5 ,yt", fu J:j: (Beranglatlah kamu baik dalam

keadaan merasa ringan ataupun

turun daripada ayat sesudahnya,

apa yang disebutkan sebelumnya.
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mukmin yang bersikap lamban setelah turun perintah untuk berangkat
berperang. Lalu Allah mengiringi teguran itu dengan firman-Nya,
"Berangkntlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atcupun
merasa berot". Seakan-akan Imam Bukhari mendahulukan ayat
tentang perintah daripada ayat tentang teguran, karena ayat perintah
memiliki cakupan yang lebih umum.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Adh-Dhuha, dia berkata,
"Yang pertama kali turun daripada surah Al Bara'ah (At-Taubah)
adalah firman-Nya'Berangkatlah kamu baik dalam keadoan merosa
ringan ataupun meraso berat'. Sebagian sahabat memahami ayat ini
sesuai cakupannya yang umum. oleh karena itu mereka tidak mau
tidak ambil bagian dalam setiap peperangan hingga menemui
kematian. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah; Abu
Ayyub Al Anshari, Al Miqdad bin Al Aswad dan selain mereka,'.

. -g'^,t 
t';rg* rl-tr" :ct$ r;r$t :,r,V i.t C f U- lO\rtutkan dari lbnu

Abbas, 
"'Kato 

'rr?ruu tsrtoatin" *oknary, berangkatlah dalam
pasukan-posulran kecil dengan terpisah-pisah'). Ath-Thabari
menyebutkannya melalui sanad yang maushul daijalur Ali bin Abi
Thalhah, yakni keluarlah kelompok demi kelompok, atau berangkatlah
seluruhnya secara berombongan.

Sebagian ulama mengklaim ayat ini telah menghapus ayat, tlpt
, . a,

rtir_J litit (berongkntloh kamu baik daram keadaan merasa ringan

*oupun'merasa berat). Akan tetapi menurut penelitian tidak terjadi
penghapusan. Bahkan penerapan kedua ayat ini kembali kepada
ketetapan imam (pemimpin) serta situasi dan kondisi.

r, t _ , t .-
qi .,'*lr 'Jri Jti;_ (dikatakan l<ata ,tsubaat' bentuk tunggalnya

adalah 'tsubat).Ini adalatr perkataan Abu Ubaidatr di dalam kitab At
Majaz, dia mengatakan, "Makna kata tersebut adalah berkelompok-
kelompok secara terpisah-pisah." Pendapat ini dikuatkan oleh firman
Allah sesudahnya, ti*i t17h 1i (atau berangkatlah secora bersama-

sama)."
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#' iii ,h ) Qidak ada hijrah sesudah pembebasan kota

Makkah). Al Khaththabi berkata, "Hijrah adalah wajib pada masa

awal Islam bagi mereka yang masuk Islam, karena jumlah kaum

muslimin di Madinah sangat sedikit sehingga mereka perlu

berkumpul. Ketika Allah membebaskan kota Makkah dan orang-orang

berbondong-bondong masuk agama Allah, maka kewajiban hijrah ke

Madinah dihapus. Namun, kewajiban jihad dan niat masih tetap

berlaku bagi mereka yang diduduki musuh."

Di antara hikmah diwajibkannya hijrah bagi mereka yang masuk

Islam saat itu adalah agar mereka terhindar dari gangguan keluarganya

yang masih kafir. Sebab orang-orang kafir biasa menyiksa mereka

yang masuk Islam agar murtad. Sehubungan dengan ini turunlah

firman Allah surah An-Nisaa' ayat9l,'&J;1CG i35l;jt e6'iliir ,:l

tst@ yr, it'y\1'6i lttl,t ,rp3\\ e:;fr,b# W r1a g qtlC
Q. (s"tungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam

keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya,

'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Merekn menjawab, 'Adalah

kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)'. Para malaikat

berlrata, 'Buknnlrah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat

berhijrah di bumi itu?').

Hukum kewajiban hijrah ini tetap berlaku (hingga saat ini) bagi

orang yang masuk Islam di negeri kafir dan mampu untuk keluar

darinya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Bahz bin Hakim bin

Muawiyah dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, ," }i,r ;ii f
',f F, J)d-'ti '&i 6'ii.'r',Je )* feuoh tidak menerima omalan

dari orang musyrik setelah masuk Islam atau setelah ia berpisah

dengan or ang-or ang musyrik).

Disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari Samurah, dari Nabi

sAw, ;f F *1;. g" * y UiZe;. sl (Aku bertepas diri dari
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setiap muslim yang tinggol di antora orang-orqng musyrik). Namun,
hadits ini berlaku bagi yang dikhawatirkan agamanya terganggu.

Tambahan penjelasan masalah ini akan diterangkan pada bab-
bab tentang hijrah di bagian awal pembahasan tentang peperangan.

q\V',$i 1ot*n tetapi jihod dan niat).Ath-Thaibi dan ulama

lainnya berkata, "Kata 'akan tetapi' di tempat ini menunjukkan
perbedaan hukum antara apa yang disebutkan sesudatrnya dengan
yang sebelunnya. Sehingga maknanya adalah; sesungguhnya hijrah
dalam arti meninggalkan negeri tempat tinggal 

-yang 
tadinya

diwajibkan bagi setiap orang- ke Madinatu kini telah dihapus,
kecuali jika meninggalkan negeri itu dalam rangka jihad maka hukum
tersebut tetap berlaku. Demikian pula meninggalkan negeri karena
niat yang baik, seperti melarikan diri dari negeri kafir, keluar untuk
menuntut ilmu, melarikan diri karena menyelamatkan agama dari
fitnah, serta niat dalam semua perbuatan itu.

.tt76 i#t $b Uils kamu diperintahkan [untuk berperangJ

maka berangkatlah). An-Nawawi berkat4 "Maksudnya bahwa
kebaikan yang hilang dengan sebab dihapuskannya hijrah, mungkin
didapatkan dengan berjihad dan niat yang baik, dan apabila Imam
memerintahkan kamu untuk berangkat berjihad atau melakukan yang
sepertinya di antara amal-amal shalih, maka hendaklah kamu
berangkat untuk melakukannya."

Ath-Thaibi berkat4 "Kalimat 'okon tetapi jihat dikaitkan
dengan 'tidak ada hijrah', yakni hijrah dari negeri tempat tinggal
mungkin dilakukan karena melarikan diri dari orang kafir, untuk
berjihad, atau untuk hal-hal lain seperti menuntut ilmu. Maka, hijrah
untuk tujuan pertama telah dihapus dan tinggallatr hijrah untuk tujuan
yang lain. Oleh karena itu mamfaatkanlah dan jangan menyia-
nyiakannya. Bahkan jika kamu diperintahkan untuk berangkat
berperang maka berangkatlah".
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Sedangkan Ibnu Al Arabi berkata, "Hijrah adalah keluar dari

negeri kafir harbi ke negeri Islam. Perbuatan ini wajib pada masa

Nabi SAW dan terus berlangsung sesudah beliau bagi mereka yang

khawatir terhadap dirinya. Adapun yang telah dihapus sama sekali

adalah hijrah dengan maksud tinggal bersama Nabi SAW dimana

beliau berada."

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Berita gembira bahwa Makkah akan tetap menjadi negeri Islam

selamanya.

2. Keharusan keluar berperang bagi yang telah ditunjuk oleh imam.

3. Sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya.

Catatan

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Mungkin hadits tersebut dipahami

berdasarkan keadaan orang yang hendak mencapai tingkatan tertinggi.

Dimana pada mulanya ia disuruh meninggalkan apa yang menjadi

kebiasaannya hingga memperoleh kemenangan. Apabila tidak

diperoleh kemenangan maka disuruh berjihad, yaitu melawan hawa

nafsu dan syetan disertai dengan niat yang baik.

28. Orang Kafir Membunuh Orang Muslim, lalu Masuk Islam

dan Bersikap Lurus, Kemudian Terbunuh

41; hr ,k yt'J;, oi i:; ?nt q, i;) ,J a
,iiAt P[n;.tr r*^L1 Jil $:.; , i' IW

\11^* J.;rt &?nr *i'";'rt;u' J.* C

'Ju iLl
ti Jiti,-
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2826. Dari Al A'raj dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah
SAW bersabda, *Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya
membunuh yang lainnya dan keduanya masuk surga. Orang (yang
satunya) berperang di jalan Allah dan terbunuh, kemudian Allah
menerima taubat si pembunuh lalu dia pun mati syahid."

'i;', * hr L yt J;, 4r ,Jv & hr 'q3i;; 
o_ri *l' J ' Lr'

'F. Jw td;fi at Ji1r 6_,',i!i arLit t/r;. ?;,
tr, ti;; I ,:.ut .:t ,S;:, U tt Blj ) ,uor:st i * d
u qL J* i);Ztti ,uotar i y ir lw ,J;'j ;t U.,

*- l;'q:i.&it?fi #,yt,F* u,i ric 1r!i

.t;Up ?i d'&f sr\iyi,i6 .ir. e
'-zctt ir. ,. o. I 4,. :1.. | _o,

'oJ--P €..' f :* t c1l:r*Jt ?oS:ot=i-' Jl'i

c o, c . c 4, tO l|t tl I a

.J. Jt' / y .c. ,*-,J )p f $-t*-sr

2827. Dari Anbasah bin Sa'id dari Abu Hurairah RA, dia
berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di
Khaibar setelah mereka membebaskannya. Aku berkata, .Wahai

Rasulullah, berilah bagian untukku'. Beberapa orang dari bani Sa,id
bin Al Ash berkata, 'Jangan berikan kepadanya wahai Rasulullah,.
Abu Hurairah berkata, 'Orang ini adalah pembunuh Ibnu Qauqal,.
Ibnu Sa'id bin Al Ash berkata, 'Alangkah anehnya atas orang dusun
yang lancang kepada kami dari Qadum Adh-Dha'n, mengabarkan
karena telah membunuh seorang laki-laki muslim yang telah
dimuliakan oleh Allah dengan sebab tanga*u dan Allah tidak
menghinakanku dengan sebab tangannya"'. Dia berkata, ,.Aku tidak

'1' + I ,sG

.,fgt i *
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tahu apakah beliau memberi bagian kepadanya atau tidak memberinya

bagian".

Suffan berkata, "Hadits ini telah diceritakan kepadakku oleh

As-Sa'idi dari kakeknya dari Abu Hurairah".

Abu Abdillah berkata, "As-Sa'idi adalatr Amr bin Yahya bin

Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash'.

@:
(Bab orang kafir membunuh orang muslim lremudian masuk

Islam), yakni orang kafir itu masuk Islam dan komitmen dengan

keislamannya.

(Dan dibunuh). Dalan riwayat An-Nasafi dikatakan, "Atau

dibunuh". Lafazh terakhir inilah yang dijadikan dasar oleh Ibnu

Baththal dan Al Ismaili dalam penjelasan mereka. Lafazh ini pula

yang lebih sesuai dengan maksud Imam Bukhari.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada judul bab disebutkan

'bersikap lurus' sementara dalam hadits disebutkan 'lalu mati syahid.

Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa syahid

disebutkan sebagai contoh perwujudan sikap yang lurus [istiqamah],
dan bahwa setiap sikap yang lurus mendapat ganjaran seperti itu

meskipun syahid itu lebih utama. Akan tetapi masuk surga tidak

khusus bagi orang yang mati syahid. Maka Imam Bukhari menjadikan

judul bab sebagai penjelasan makna hadits".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari menjadikan

judul bab ini sebagai isyarat kepada riwayat yang dinukil oleh Imam

Ahmad, An-Nasa'i dan Al Hakim dari jalur lain dari Abu Hurairah

dari Nabi sAw, al,ij #r iL ii fis '# 
d- t6' e. :ry" 1

(Tidak akon berkumpul di neraka seorang muslim yang membunuh

orang kafir kemudian si muslim bersikap lurus dan berusaha

mendekatkan diri).
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,*t J\fu il;,2;- (Atlah tertowa kepada dua orang). Dalam

riwayat An-Nasa'i dari jalur Ibnu Uyainatr dari Abu Az-Zinad

disebutkan, ,{*j'U 'rr#- &r i,1 1Sr", ngguhnya Allah takjub atas dua

orang...).

Al Khaththabi berkata, "Tertawa yang tidak dalam keadaan
gembira dan senang tidak diperbolehkan bagi Allah. Hanya saja

tertawa disini adalah sebagai penrmpamaan bagi perbuatan yang

menempati posisi takjub bagi manusi4 sekiranya manusia melihat
yang seperti itu niscaya mereka akan tertawa. Adapun maknanya
adalah ungkapan tentang ridha Allah atas perbuatan salah seorang di
arfiara keduanya, dan diterimanya taubat yang lain, lalu keduanya
dibalas dengan surga padahal keadaan keduanya berbeda."

Dia berkata pula, "Imam Buktari di tempat lain menakwilkan
'tertawa' dengan makna 'menerima' dan ini adalah penakwilan yang
cukup dekat, akan tetapi menakwilkannya dengan makna ridha lebih
dekat lagi, karena tertawa menunjukkan kepada keridhaan dan
penerimaan".

Dia melanjutkan, "Para dermawan saat dimintai sesuatu disifati
dengan ceria dan sambutan yang baik. Dengan demikian makna ,Allah

tertawa' adalatr memperbanyak pemberian. Ada pula kemungkinan
maknanya batrwa Allah menjadikan para malaikat takjub dan tertawa
atas perbuatan kedua orang tadi. Pendapat ini dapat dibenarkan dilihat
dari arti kiasan, dan kalimat seperti ini sangat banyak".

Ibnu Al Jauzi berkata, "Kebanyakan ulama salaf tidak mau
menakwilkan perkara seperti ini, mereka memahami sebagaimana

adanya.l Hanya saja perlu diperhatikan dalam pemahaman ini
keyakinan batrwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk.
Adapun maksud mematrami sebagaimana adanya adalah tidak mau

I Inilah pendapat yang benar dan telah berlaku dalam agama ini serta dipraklikkan oleh para Imam sejak
zaman kenabian hingga zaman para Imam yang diikuti. Beratih dari metode ini kepada takwil merupakan
penyelewengan dari cara sahabat, tabi'in dan generasi yang mengikuti mereka dengan baik.
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mencari hakikatnya disertai keyakinan bahwa Allah tidak serupa

dengan makhluk-Nya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan yang menguatkan

bahwa makna "tertawa" pada hadits itu adalah 'menerima dan ridha'

karena setelah kata 'adh-dhahk' (tertawa) disebutkan kata 'ilaa'.
Dalam bahasa Arab dikatakan'dhahika fulan ilaa fulaan' (fulan

tertawa terhadap fulan), yakni fulan menghadapkan wajahkan kepada

temannya seraya menceriakan wajahnya sebagai ungkapan ridha.

&ir )*U (keduanya masuk surga). Imam Muslim

menambahkan dari Hammam, dari Abu Hurairah, *t'l'b.S-'6 yl}
(Mereka berkata,' Bagaimana wahai Rasulullah?' .

JIri l' W e ti grii- (orang [yarg satunyal berperang di

jalan Allah dan terbunuh). Hammam memberi tambahan, 
^tilt *

(Maka dia masuk surga).Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurut ulama,

makna hadits ini adalah bahwa pembunuh yang pertama adalah kafir".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan ini pula yang dijadikan

Imam Bukhari sebagai judul bab. Akan tetapi tidak ada halangan jika

orang yang membunuh itu adalah muslim berdasarkan keumuman

sabdanya 'kemudian Allah menerima taubat si pembunuh'. Sama

halnya bila seorang muslim membunuh muslim lainnya dengan

sengaja kemudian dia bertaubat dan mati syahid di jalan Allah.

Pandangan ini hanya tidak dapat diterima oleh mereka yang

berpendapat bahwa orang yang membunuh orang muslim dengan

sengaja, maka taubatnya tidak diterima. Masalah ini akan dijelaskan

secara detil pada tafsir surah An-Nisaa'.

Pendapat yang mengatakan bahwa si pembunuh adalah orang.

kafir didukung oleh riwayat Hammam, J\:"P -r\t ob X,' lx .."

fyt)' (Kemudian Allah menerima taubat yang satunya lolu

memberinya petunjuk kepada Islam). Lebih tegas lagi riwayat yang

dinukil oleh Imam Ahmad dari jalur Az-Zttbri dari Sa'id bin Al
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Musayyab, dari Abu Hurairah RA dengan lafazh, tiirr ,1-i 6"'.8 ,J3

fr t#'#'j ?\t ,fr ryk uei;i'ofi-,ie (Dikatakan bogoi*ono

(hingga demikian) wahai Rasulullah? Beliau menjawab, salah
seorang dari keduanya kafir lalu membunuh yang lain, kemudian dia
masuk Islam dan berperang lalu terbunuh).

'r4*5 f.6t * ilr i-# f (lcemuaian Allah menerima taubat si

pembunuh, lalu dia mati syohid). Dalam riwayat Hammam diberi
tambahan, 'r4x5 lrr ,tr e :6" 'j ,PsI' jl y-y (,4ilah

memberinya petunjuk kepada Islam, kemudian dia berjihad di jalan
Allah dan mati syahid).

Ibnu Abdil Barr mengatakan kesimpulan dari hadits ini bahwa
semua orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia berada di surga.

t'gt i * e ',*". ifit @alah seorang anak Sa'id bin Al Ash

berlrata, "Jangan beri bagian kepadanya"). Dia adalah Aban bin
Sa'id, seperti dijelaskan dalam riwayat Az-Zubaidl

,plj, i.t '$tl rb, irlui 1lt, berkata, ,,Ini pembunuh lbnu

Qauqal"). Dia adalah Nu'man bin Malik bin Tsa'labah bin Ashram
bin Fahm bin Tsa'labah bin Ghanam bin Amr bin Auf Al Anshari Al
Ausi. Adapun Qauqal adalah gelarnya Tsa'labah atau gelarnya
Ashram menurut versi yang lain. An-Nu'man terkadang dinisbatkan
kepada kakeknya sehingga biasa dikatakan 'An-Nu'man Ibnu

Qauqal'. Namanya disinggung dalam hadits Jabir yang dikutip oleh

Imam Muslim, zf.$A t>l; tit iiti iltrl)h U ,'Jti, #T ; ot;,13r ,e
(An-Nu'man bin Qauqal datang dan berkata, 'l{ahai Rasulullah,
bagaimana pendapatmu apabila aku shalat wajib...?).

Al Baghawi meriwayatkan bahwa An-Nu'man bin Qauqal
berkata pada perang Uhud, 6-i!)b t,.'J...if ,yi tV- Js #'i ij SCdr if

Ut lA ,?it d.s i#,6 ,F e,fV'ut ,p r":,i:.tr ild ) '01'q)

fat e. U-it U {#t y i,' ,p (Aku bersumpah kepada-Mu wahai
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Rabb, bahwa tidaklah matahari terbenam melainkan aku telah

menginjaklran kakiku di surga. Maka dia pun syahid pada hari itu.

Lalu Nabi SAW bersabda, 'sungguh aku telah melihatnya di surga'.).

Sebagian mengatakan bahwa yang membunuh Ibnu Qauqal

adalatr Shafinan bin Umayyah. Namun, pemyataan ini terbantah oleh

hadits dalam Shahih Bukhari. Hanya saja ada kemungkinan keduanya

telah bersekutu untuk membunuhnya.

Hadits Abu Hurairah ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang peperangan. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah

perkataan Aban, "Yang telah dimuliakan oleh Allah dengan sebab

tanganku don Altah tidak menghinaftanku dengan sebab tangannya".

Maksudnya, An-Nu'man mati syahid di tangan Aban, lalu Allah

memuliakan An-Nu'man dengan predikat syahid. An-Nu'man tidak

membunuh Aban saat masih kafir, seandainya dia terbunuh niscaya

akan masuk neraka, dan inilah yang dimaksud dengan kehinaan.

Bahkan Aban sempat hidup dan bertaubat serta masuk Islam. Aban

masuk Islam sebelum perang Khaibar sesaat setelah peristiwa

perjanjian Hudaibiyah. Ucapan itu dikatakan oleh Aban di hadapan

Nabi SAW dan beliau merestuinya. Hal ini sesuai dengan kandungan

judul bab.

"J'pgrt-'d 
?i 'i',ld;i ,glt X gt 

" 
tidak tahu apakah Nabi memberi

bagian lcepadanya atau tidak memberinya bagian). Akan disebutkan

pada pembatrasan perang Khaibar, "A '#"'{t '*'. 'lr;( U t{S 
'Jui

(Nabi bersabda kepadanya, 'wahai Aban, duduklah" don beliau tidak

memberi bagian kepada mereka).

Riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat

batrwa orang-orang yang hadir setelah perang usai meskipun sebagai

bala bantun, maka tidak diikutkan dalam pembagian harta rampasan

perang. Demikian pendapat mayoritas ulama. Sementara, ulama Kufah

berpendapt bahwa orang-orang tersebut tetap diikutkan dalam

pembagian harta rampasan Perang.

i

I

L
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Ath-Thahawi memberi jawaban terhadap hadits di atas, dia
mengatakan bahwa Nabi SAW mengutus Abu Hurairah ke Najed
sebelum beliau bersiap-siap menyerang Khaibar. Oleh karena itu,
Nabi tidak memberi bagian . Adapun orang yang hendak
keluar bersama pasukan, tetapi terhalang oleh sebab tertentu,
kemudian ia berhasil menyusul mereka, maka orang seperti ini tetap
mendapatkan bagian harta rampasan, sebagaimana halnya Nabi
memberi bagian kepada Utsman dan selainnya yang tidak ikut dalam
peperangan, hanya saja mereka bermaksud keluar bersama beliau dan
terhalang.

29. Orang yang Lebih Memilih Berperang Daripada Berpuasa

I ok ,Jti *?nt uy, ly ;'-it'-X- :lv"Gdr -u *
il, ;;st,hfi *i yht 'u ,4,* ,rb'ifri'^iL

.;*i \i pi'; rtrir i.,i I *, y h,,* U' 4
2828. Dari Tsabit AI Bunani, dia berkata: Aku mendengar Anas

bin Malik RA berkat4 "Biasanya Abu Thalhah tidak berpuasa pada
masa Nabi sAw untuk berperang. Ketika beliau wafat maka aku tidak
melihatnya tidak berpuasa kecuali hari raya Fitri dan Adha".

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang lebih memilih berperang daripada berpuasa).
Maksudnya agar puasa tidak membuatnya lematr untuk berperang.
Akan tetapi tidak ada halangan untuk berpuasa dan berperang selama
yakin dirinya tidak menjadi lematr karena seperti yang akan
dijelaskan setelah 6 bab.

i::*'- I (tidak berpuasa). Dalam riwayat Abu Al Walid yang

diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ali bin Al Ja'd, keduanya dari
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Syu'bah sebagaimana dikutip oleh Al Ismaili dengan lafazh, 3( 1

'i#" (hampir-hampir tidak berpuasa). Sedangkan dalam riwayat

Ashim bin Ali dari Sp'bah yang dinukil oleh Al Ismaili disebutkan,

i:H tij| tsk lBiasanya dia jarang berpuasa). Hal ini menunjukkan

bahwa penafian dalam riwayat Adam tidak berlaku secara mutlak.

Riwayat tersebut selain dinukil oleh Adam juga telah dinukil oleh

Sulaiman bin Harb seperti tercantum dalam riwayat Al Ismaili.
, " I .1 ?

G,bi \i -)d ir- ft (kecuali pada hari raya Fitri atau Adha).

Maksudnyu, Uiiuu tidak berpuasa pada kedua hari ini. Maksud hari

raya Adha adalah hari-hari disyariatkan untuk menyembelih kurban,

maka masuk di dalamnya hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13

Dzuulhijjah). Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Thalhah tidak selalu

ikut perang setelah Nabi SAW, dan dia meninggalkan puasa sunah

demi perang karena khawatir akan membuatnya lemah untuk

mengikuti peperangan. Meskipun demikian pada akhir hayatnya, dia

kembali ikut berperang.

Ibnu Sa'ad, Al Hakim dan selain keduanya meriwayatkan dali

Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, $t;r ri.A5'ry'zub 6"ot

j.6 ,:eve ,1,;',y-' :i'i.'i',:lui 4)p t;t:5i b* hr r;!ar iSul qtw.t

'* lt $ Y rti.i:tti ,cruo ,.i €,fo ,i\:ihi (sesungguhnya Abu

Thalhah membaca ayat 'Berangkatlah kamu baik dalam keadaan

merasa ringan atau merasa berat'. Lalu dia berkata, 'Allah telah

memerintahkan kita baik orang tua maupun pemuda untuk berangkat

perang, maka siapkanlah perlengkapan perong untukku'. Anak-

analcnya berkata kepadanya 'Kami yang berperang

menggantikanmu'. Dia menolah dan mereka pun menyiapkan

perlengkapan perong untuknya. Kemudian dia berperang di laut

hingga meninggal dunia. Mereka pun menguburkannya setelah tujuh

hari, tetapi jasadrrya tidok berubah).
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Al Muhallab berkata, "Nabi SAW membuat perumpamaan bagi
orang yang berjihad, seperti orang yang selalu berpuasa. Oleh karena
itu, Abu Thalhah lebih mendahulukan jihad daripada puasa. Namun,
ketika Islam sudah kuat dan Abu Thalhah mengetahuinya, maka dia
hendak mengambil bagiannya daripada puasa yang luput akibat
perang. Pada hadits terdapat pula keterangan bahwa Abu Thalhah
membolehkan puasa sepanjang masa.

Catatan

Riwayat Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak dari Hammad bin
Salamah, dari Tsabit, dari Anas dijelaskan bahwa Abu Thalhah hidup
sesudah Rasulullah SAW selama 40 tahun. Dia tidak berhenti puasa

kecuali hari raya Fitri dan Adha.

Bagi Al Hakim dalam masalah ini mendapat dua tanggapan.
Pertama, sesungguhnya asal riwayat ini terdapat dalam Shahih
Bukhari sehingga tidak perlu dicantumkan dalam kttab Al Mustadrak
(sebab kitab Al Mustadrak hanya mencantumkan hadits-hadits yang
sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Muslim namun tidak dinukil
oleh keduanya- penerj). Kedua, sesungguhnya usia Abu Thalhah
sesudah Nabi SAW seperti yang disebutkan itu adalah keliru, karena
Abu Thalhah tidak hidup sesudah beliau kecuali 23 atau 24 tahun.
Barangkali tadinya riwayat itu menyebutkan 24 tahun tetapi
mengalami perubahan menjadi 40 tahun.

30. Mati Syahid Ada Tujuh Selain Terbunuh

:J$ 'l-,) y \t & it J';:, Li '^z \t *, i;, gri t
€ +tt ?41 ;Gj b-iJt) ;t'rb;ltj JrlLir"'G irliht

,irt l-
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2829. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Parq syuhada' ada lima; orang yang terkena wabah (tha'un), orang

yong meninggol karena sakit perut, orang yang tenggelam, orang

yang tertimpa sesuatu, dan orang yang syahid di ialan Allah".

* 4trL ^p\'nr!." i fi'*i;* 7r'*L;
*'fl,i;W,: yrbsr ;lu':--'rf iu'

283[.Dari Hafshah binti Sirin, dari Anas bin Malik ,*,, O*,
Nabi SAW, beliau bersabda, "[4/abah penyakit (tha'un) adalah syahid

bagi setiap muslim."

Keterangan Hadits:

(Bab mati syahid ada tujuh selain terbunuh). Ada perbedaan

pendapat tentang penamuuul'syahid' bagi mereka:

Pertama, dinamakan demikian karena mereka itu hidup, seakan-

akan ruh mereka hadir (syahidah). Demikian menurut pendapat An-
Nadhr bin Syamuel.

Kedua, karena Allah dan Malaikat-Nya bersaksi bahwa mereka

akan mendapatkan balasan surga. Ini adalah pendapat Ibnu Al Anbari.

Ketiga, karena dia menyaksikan kemuliaan yang disiapkan

untuknya ketika ruhnya keluar.

Keempat, karena telah ada kesaksian bahwa dia dijamin
terhindar dari neraka.

Kelima, karena adanya saksi yang memberi kesaksian bahwa dia

mati syahid.

Keenam, karena tidak ada yang menyaksikan saat kematiannya,

kecuali Malaikat rahmat.
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Ketujuh, karena dia adalah orang yang bersaksi pada hari kiamat
bahwa para rasul telah menyampaikan risalah.

Kedelapan, karena para malaikat memberi kesaksian untuknya
bahwa dia mengakhiri hidup dengan ba*(husnul khatimah).

Kesembilan, karena para Nabi bcrsaksi untuknya bahwa dia
sangat baik dalam mengikuti perintah.

Kesepuluh, karena Allah bersaksi akan kebaikan dan
keikhlasan niatnya.

Kesebelas, karena dia menyaksikan malaikat saat akan
meninggal dunia.

Kedua belas, karena dia menyaksikan kerajaan dunia dan
akhirat.

Ketiga belas, karena dia diberi kesaksian (masyhud) akan
terhindar dari neraka.

Keempat belas, karena dalam dirinya terdapat tanda-tanda yang
dapat dilihat (syaahidatr) batrwa dia telah selamat.

Sebagian dari hal-hal tersebut khusus bagi yang terbunuh di
jalan Allah, dan sebagian mencakup yang lainny4 Ialu sebagian yang
lain masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Judul bab yang disebutkan lnam Bukbari adalah lafazh hadits
yang dinukil Imam Malik dari riwayat Jabir bin Atik, Lt .J- *3r irf

:ut # 1' 
'* 

"y;- 
'a,Aj Sc (Sesunggu@o Nabi SAW datang

menjenguk Abdullah bin Tsabit). Di dalam hadits itu disebutkan, 6

l' e[i e ,F- o; :ti'6 t€ 4P, o:]* 6p"*on yang kamu gotongkan

sebagai syahid di antara kamu? Mereka berfutq 'Orang yong
terbunuh di jalan Allah'.). Kemudian disebu&an jWu ,s1.'iair:t4!.1,

I' $1 .-1 frt' (Para sythada' ada tujuh selain yang terbunuh di jalan

Allah). Pada hadits ini disebutkan tambahan terhadap hadits Abu
Hurairah, yaitu, f, b,# if;56 ,+*i crti +tbi ,lei, (orang
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yang terbakar, orang meninggal karena perut kembung, dan wanita

yang meninggal karena jum').

Riwayat ini sepakat dengan hadits Abu Hurairah dalam

menyebutkan, "Orang sakit perut, orang terkena wabah penyakit

(tha'un), orang tenggelam dan orang yang tertimpa sesuatu".

Adapun makna jum' adalah wanita yang nifas. Ada juga yang

mengatakan wanita yang anaknya meninggal dalam perutnya,

kemudian dia juga meninggal dunia dengan sebab itu. Menurut

sebagian yang lain adalah wanita yang meninggal di Muzdalifah. Tapi

pendapat terakhir ini jelas tidak tepat. Sebagian lagi mengatakan

bahwa ia adalah wanita yang meninggal saat masih perawan. Akan

tetapi yang masyhur adalah makna pertama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits Jabir bin Atik juga

diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Imam

Muslim meriwayatkan hadits dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah

sebagai penguat hadits Jabir bin Atik, tp? ,riq.:Jt o\'r'r 6 (Apakah

yang kamu golongknn sebagai syahid di antara kamu). Kemudian

disebutkan beberapa tambahan dan pengurangan terhadap apa yang

telah disebutkan di atas. Di antara tambahannya adalah, € AU' U':
.t1 \ ..,"4 N &t J"-- (dan barangsiapa yang meninggal dunia dalarn

,onsko fi ,oOitiiUn @i jalan Allah) maka dia mati syahid). Sementara

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Shamith sama

seperti hadits Jabir bin Atik, yaitu dengan lafazh, an': & re,$t 1:
iiri.a ri". (Dan wanita-wanita nifas yang meninggal karena anahtya,

maka dia mati syahid).

Imam Ahmad juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Rasyid

bin Hubaisy, hanya saja di dalamnya disebutkan, .|-JIJ (Dan orang

yang meninggal karena penyakit paru-paru [tbc]).

Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Uqbah bin Amir

disebutkan, ry '4 "# 
"t U "u^le (Lima keadaan siapa yang
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meninggal dalam keadaan itu mako dia mati syahid). Lalu disebutkan
di antarany4'wanita-wanita yang nifas' .

Para penulis kitab Sunan (dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)
meriwayatkan dari hadits Sa'id bin Zaid dariNabi SAW, it3! e A
W'# d6 (Barangsiopa terbunuh membela hartanya maka dia mati

syahiS. Lalu dikatakan sehubungan dengan agatrra, darah dan
keluarga sama seperti itu.

Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Suwaid bin Muqrin dari

Nabi SAW disebutkan, V 
'te! a'Ahi o"Ji e 'g,, (Barangsiapa

terbunuh ksrena menuntut balas atas kezhaliman terhadapnya maka
dia mati syahid).

Al Ismaili berkata, "Judul bab yang disebutkan Imam Bukhari
rnenyalahi hadits yang dicantumkan". Sementara Ibnu Baththal
berkata, "Judul bab ini pada dasamya tercantum dalam salah satu
hadits. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari meninggal sebelum
sempat merevisi kitabnya". Pernyataan Ibnu Baththal ditanggapi oleh
Ibnu Al Manayyar, dia berkata, "Makna lahiriah pemyataan Ibnu
Baththal bahwa Imam Bukhari hendak memasukkan hadits Jabir bin
Atik ke bab ini, dan dia meninggal dunia sebelum sempat
melakukannya. Pernyataan ini perlu diteliti lagi.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan Imam Bukhari
bermaksud mengingatkan bahwa syahid tidak hanya terbatas pada

terbunuh saat perang, bahkan di sana terdapat sebab-sebab lain yang
menyebabkan seseorang mati syahid. Namun, hadits-hadits yang ada

berbeda versi dalam menyebutkan jumlah sebab-sebab lain tersebut.
Sebagian menyebutkan 5 dan yang lain menyebutkan 7. Adapun
hadits yang memenuhi kriteria Shohih Bukhari adalah yang
menyebutkan 5 perkara. Maka Imam Bukhari menyebutkan judul bab
seperti itu untuk mengingatkan bahwa jumlah yang disebutkan dalam
hadits bukan sebagai batasan".
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Sebagian ulama muta'akhirin mengatakan, "Ada kemungkinan

sebagian periwayat 
-yakni 

periwayat yang menyebutkan 5 perkara-
lupa perkara yang lainnya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan ini sangat jauh.

Namun, mungkin saja diterima jika dikaitkan dengan tambahan yang

dikutip Imam Muslim dari Abu Hurairah. Demikian pula yang

tercantum dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur lain dari Abu

Hurairah, "Orang yang meninggal karena penyakit paru-paru (tbc)

adalah syahid'.

Menurut saya, bahwa Nabi SAW diberi tahu jumlah paling

minim, kemudian diberi tahu tambahannya dan beliau pun

menyebutkannya di waktu lain tanpa bermaksud memberi batasan.

Kemudian terkumpul pada kami melalui jalur-jalur periwayatan yang

cukup akurat bahwa sebab-sebab yang menjadikan seseorang mati

syahid lebih dari 20 sebab.

Seluruh yang saya sebutkan di atas dan yang tercakup dalam

hadits-hadits yang telah saya kemukakan berjumlah 14 sebab.

Sementara pada bab 'Orang yang Anggota Badannya Tertimpa

Sesuatu dan Terluka dalam Rangka jihad di jalan Allah' telah

disebutkan hadits Abu Malik Al Asy'ari dari Nabi SAW, US *iiV

(Barangsiapa yang diiatuhlran oleh latdanya, atau untanya, otau

digigit binatang berbisa, atau meninggal di atas tempat tidurnya

dengan wajar seperti yang dikehendaki Allah, maka dia adalah

syahid). Lalu Ad-Daruquthni menshahihkan dari hadits Ibnu Umar,

iSW --/t ity (Kematian orang yong merantau adalah syahid).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairatr

disebutkan, V or; \tj €.t6 U (Barangsiapa meninggat ketika

berjaga-jaga (dari serangon musuh) maka ia mati syahid).

'4 '# jr;r Xor "g .;iL 'qi 
'b 

$tjt ,)e ,26 ')l ila iaij "ti ;;;.'tl
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Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi

SAw, 
'{9-r 1' b e yti,;u.'o,":"i";sr (seseorang yong meninggat

dunia di atas tempat tidurnya dalam rangka fi sabililloh (di jalan
Allah) maka dia dalam keodaan syahid).

Hal serupa juga dikatakan terhadap orang yang meninggal

karena sakit perut, digigit binatang berbisa, orang tenggelam, orang

yang kesedak (makanan atau minuman yang tertahan ditenggorokan),

orang yang diterkam binatang buas, orang yang terjatuh dari hewan

tunggangannya, orang yang tertimpa sesuatu, dan orang yang

meninggal karena penyakut paru-paru (tbc).

Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Ummu Haram disebut,

y 
"i 

'i i:gir 1- slt F e k;*tr lorang yang mabuk taut dan

mengalami muntah-muntah hingga meninggal maka baginya pahala
syahid). Telah disebutkan pula hadits-hadits tentang orang yang

menginginkan mati syahid dengan ikhlas bahwa dia ditulis sebagai

syahid, seperti telah disebutkan pada bab 'Mengharapkan Mati
Syahid'.

Pada pembahasan tentang pengobatan akan disebutkan bahwa

orang yang bersabar menghadapi wabah penyakit maka digolongkan
sebagai syahid. Sementara pada pembahasan yang lalu telah

disebutkan hadits Uqbah bin Amir tentang orang yang terjatuh dari

hewan yang dikendarainya sebagaimana yang dikutip oleh Ath-
Thabarani. Dia juga menukil riwayat dari Ibnu Mas'ud melalui sanad

yang shahih, "ra$ lry' d Av.l ifut ^Ski ,1t4r e"\:i ,t ,s':7 ;; oi

itq (Sesungguhnya orangyang teriotuh dari puncak gunung, orang

yang dimakan oleh binatang buas, dan orang yang tenggelam di
lautan, maka dia adalah syahid di sisi Allah). Telah dinukil pula

sejumlah hadits yang menyebutkan perkara lain yang menyebabkan

seseorang mati syahid, tetapi saya tidak menyebutkannya karena

hadits-hadits ifir dha 'f(lemah).
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Ibnu At-Tin berkata, "Semua kematian yang disebutkan cukup

berat tidak seperti kematian yang rvajar sehingga Allah
menganugerahkan kepada umat Muhammad SAW sebagai pembersih

dosa-dosa mereka dan tambahan pahala bagi mereka serta mengangkat

mereka ke derajat para syuhada".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa nampaknya orang-orang yang

disebutkan itu tidak berada pada satu tingkatan yang sama. Pandangan

ini diindikasikan oleh riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab
Shahih-nya dari hadits Jabir, Ad-Darimi, Ahmad serta Ath-Thahawi
dari hadits Abdullah bin Habsyi, dan Ibnu Majah dari hadits Amr bin
Anbasah, [it|:;. '.ie i ,,;,6 sgi )Vt Ul g Pt * ]' & ,oXt'tti
'i3 $-. r1 (Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, 'Apakah jihad yang

paling utama?' Beliau menjawab, 'Orang yang kudanya dibunuh dan
darahnya ditumpahkan.').

Al Hasan bin Ali Al Hilwani meriwayatkan dalam kitab Al
Ma'rifah melalui sanad yang hasan dari hadits Ibnu Abi Thalib, dia

berkata, "-V'4 pJ' W|-Wyi ,y (Setiap kematian yang dialami

oleh seorang muslim maka ia adalah syahid). Hanya saja tingkatan

syahid itu berbeda-beda.

Sebagian besar penyakit yang telah disebutkan akan dijelaskan
pada pembahasan tentang pengobatan. Demikian pula dengan hadits

Anas tentang wabah (tha'un).

Berdasarkan hadits-hadits di atas disimpulkan bahwa syahid itu
ada dua; syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia adalah mereka

yang dibunuh dalam peperangan melawan orang kafir dengan ikhlas

dan bukan dalam keadaan melarikan diri. Adapun syahid akhirat

adalah mereka yang disebutkan di atas. Artinya mereka diberi pahala

pada syuhada, tetapi tidak berlaku bagi mereka hukum syahid saat di
dunia.

Dalam hadits Irbadh bin Sariyah yang dinukil Imam An-Nasa'i
dan Ahmad, serta dalam hadits Utbah bin Abd yang juga dinukil oleh

13O - TATIIUL BAARI



Imam Ahmad, dari Nabi SAw, 
""!t 

e fy'lt ,p oicrt,lr1i1Jr '#-
'#';4y A.*i'1r7 c.ei:,liy ;g'i j1'59,, ,S*i oia' q oi{"
'#t, .e;',i i "AetF tSV'&: (para syuhada dan orang-orang yong

meninggal dunia di atas tempat tidur berselisih tentang mereka yang
meninggal karena wabah penyakit (tha'un). Mereka berkata,
'Perhatikanlah lul<a-luka merela, apabilo lukaluka mereks serupo
dengan lukaJuko orang yang terbunuh, maka mereka bersama orqng-
orang yong terbunuh itu dan dari golongan mereka. Ternyata luko
mereko yong mati karena wabah penyakit serupa dengan luka mereks
yang terbunuh.)

Jika hal ini telah jelas, maka penggunaim nama 'syahid' bagi
mereka yang tidak terbunuh di jalan Allah hanya dalam arti majaz.
Dengan demikian, hal ini dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang
memperbolehkan menggunakan lafazh dengan makna hakikat dan
majaz. Sedangkan mereka yang tidak membolehkannya mengatakan
bahwa penamaan tersebut termasuk bentuk majaz secara garis
besarnya. Terkadang kata 'syahid' digunakan untuk mereka yang
terbunuh dalam perang melawan orang kafir, tetapi predikat ini tidak
disandangnya di akhirat karena sebab tertentu, seperti niat yang buruk.

31. Firman Allah, uTidaklah sama ontara mukmin yang duduk
(yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan
orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa

mereka, Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan horta
dan jiwa mereka atos orang-orang yang duduk satu derajat Kepada
masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga)
dan Allah melebihkan orang-orang yung berjihad atas orang-orang

yang duduk -hingga firman-Ny* Maha Pengampan lagi Maha
Penyayang." (Qs. An-Nisaa [a]: 95-96)

:Jv'or;\ G_ri ,f\ c-tj t"s
,, ,_, lo. \,. . c

:J-i;-'ab itt qt ,tSl
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*t * \t ** it J'y, e; <fi, ,4 o'):rat eV
efr. \ .J* trr* r& ?i ;t t<33,1K *i*' w.;

9b,,t:i*qi'd,J"o[tvat
2831. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' RA

berkata, "Ketika turun ayat 'Tidaklah sama antara mukmin yang

duduk (yong ttdok turut berperang)' maka Rasulullah SAW

memanggil Zaid. Lalu Zaid membawakan tulang paha dan

menulisnya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum mengadukan kebutaan

nya maka turunlah ayat'Tidakloh sama antara mukrnin yang duduk

(yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur'."

.t' .o. t o1. ',.' s4, .a. c. c ,c, ..
o. oG-r c-!iy :Ju ifr "a;;,r,rll rL J ,k" * *W it *
'of epG,* J\d'*L{riikt €.'uy'{r,
1> ,'* *l *t qr hr ,,t- i,' J';:, oi 

";i 
*rG;.'i)

i;rr,'J6 (1, W eoiy,t;i:;i*iit ql::d,*f
iti7l' |ei ! a' 'J;i (. :Jtd'"G W *': r& ?i ;t
d;:, * ja,3r6 ilr J:i6 -&i y,*, okr- ";rtt;'ti+ ;-",*litf q:^s;";*t *i * iu' &

gP, ,):i ?> ,Yi'??"i;G *A" i ,,s:*?:;
2832.Dari Ibnu Syihab, dari Sahal bin Sa'ad Or-rnrd,, Ur*

berkata, "Aku melihat Marwan bin Al Hakam di masjid, aku pun

datang hingga duduk di sampingnya. Dia mengabarkan kepada kami

bahwa Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadanya, bahwasanya

Rasulullah SAW mendiktekan kepadaku firman-Nya,' Tidaklah sama

antora mulcrnin yong duduk (yang tidak turut berperang) dengan
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orang-orang yang berjihad di jalan Allah' . Dia berkata, maka datang
Ibnu Ummi Maktum sementara beliau masih mendiktekan (ayat itu)
kepada saya. Ibnu Ummi Maktum berkata, 'Wahai Rasulullah,
sekiranya aku mampu jihad niscaya aku akan berjihad' -dia adalah
laki-laki yang buta- maka Allah menurunkan kepada Rasul-Nya,
sementara pahanya berada di atas pahaku, dan hal itu terasa berat
bagiku hingga aku khawatir pahaku hancur. Kemudian dihilangkan
kesedihannya (Ibnu ummi Maktum) dan Allah telah menurunkan
firman-Nya,' yang tidak mempunyai udzur'."

Keterangan:

(Bab tidaklah sama ontara mulonin yang duduk [yang tidak
turut berperangJ yang tidak mempunyoi uzur). Dalam bab ini
disebutkan hadits Al Bara' bin Azib dan Zaid bin Tsabit mengenai
sebab turunnya ayat tersebut, dan di dalamnya disinggung tentang
kisah Ibnu Ummi Maktum. Hal ini akan dijelaskan secara detil pada
pembahasan tentang tafsir surah An-Nisaa'.

32. Sabar Ketika Perang

ir ;','t .,:t 1.i ilr 3ui,
' rJJ 9..,J. .

,lc,1 cl tttt*v *a # t>l:

2833. Dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu An-Nadhr bahwa
Abdullah bin Abi Aufa menulis, lalu aku membacanya (yang isinya),
"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Apobila kamu bertemu
merelrn (musuh) mako bersabarlah' ."

oi .;tr ,tj 19'* azL i ;; *
JG *3 y\t J, !,J;,3tAi
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33. Memotivasi Untuk Berperang, dan Firman Allahn

"Kobarkanlah semongat orang-orang mukmin itu untuk
berperang." (Qs. Al Anfaal [8]: 65)

,'i'w.; tjw .Z;gi.Jitt

$j t*:. t1 ,ra;t ;s $LJ t*t:.,nt lX
2834. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas RA

berkata, "Rasulullah SAW pergi ke Khandak, dan ternyata kaum
Muhajirin dan Anshar menggali parit di pagi yang sangat dingin.
Mereka tidak memiliki budak yang mengerjakan pekerjaan itu untuk
mereka. Ketika beliau melihat mereka lelah dan lapar, maka beliau

bersabda, 'Ya Allah sesungguhnya kehidupan (sesungguhnya) adalah
l<ehidupan akhirat, malcs ampunilah kaum Anshar dan Muhojirin'.
Mereka pun menyambut sabdaNabi SAW tersebut dengan berkata:

Kami or ang-orong yang membaiat Muhammad,

Untuk tetop berjihad selama hayat dikandung badan.

Keterangan:

(Bab memotivasi untuk berperang). Dalam bab ini disebutkan

hadits Anas tentang menggali parit. Penjelasan secara detil akan

disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Pengambilan judul
bab dari hadits ini ditinjau dari sisi bahwa sikap Nabi SAW yang
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terlibat langsung menggali parit merupakan spirit bagi kaum muslimin
untuk bekerja, dalam rangka meneladani beliau SAW.

34. Menggali Parit (Khandak)

o2
.-. c. at , ) -c z

dJ:*Jl Ojyz,:- ')G\i3 orrdt ,I; :Ju A?'r 4t i"-
,-fl ,f

t;6 .,lt iX ,o;ej frp & qt,lsr olrrr zi-rat Jr
W"*, *\t& *;trtitV 6 1{,$r 

-5,u1;

lrvlt: :r;\r q.!:g;i!; 'p r\? y f\e; ii;
2835. Dari Anas RA, dia berkata, "Kaum Muhajirin dan Anshar

menggali parit (khandak) di sekitar Madinah, mereka mengangkut
tanah di atas pundak mereka seraya mengatakan;

Kami orang-orang yang membaiat Muhammad.

Untuk tetap berjihad selama hayat dikandung badan.

Nabi SAW menyambut ucapan mereka dengan bersabda, .Ia
Allah, sesungguhnya tidak ada lcebaikan selain kcbaikon akhirat,
berkahilah untuk kaum Anshor dan Muhajirin' .

itst',;; 66;,r€j g
tl .-;i,ti ,,Si:r,p- *,

2836. Dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Al Bara' RA
berkata, "Nabi sAw pernah mengangkut (batu/tanah) seraya berucap
'Kalau bulran Engkau, maka kami tidak mendapatkan petunjuk, .,,

*hr L'jr,:u-i;;?rtu",(r v" 
Glar
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\t -* it J'y, 1?, iSv i:; ii,r qt,tlt ,f oo\oi *
'-*i M e6. qrlrt att's sj qrlt fr 7t?\i ?'; *j y
,r,';;"^Sat )i:u l&'t, g:rA yj qrAr C Ui Y'j ,ii

.Ei *rrl,t.,i tiy,rfl; f* s $i t1 ,$! 317r.,s\t ,,J1

2837. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' RA, dia berkata, "Aku

melihat Rasulullah SAW pada perang Ahzab mengangkut tanah 
-dan

tanah telah menempel di perutnya yang putih- sementara beliau

berkata, 'Kalau bukan karena Engkau kami tidak mendapatkan

petunjuk, kami tidak bersedekah dan tidak shalat, maka turunknnlah

ketenangan atas kami, teguhkanlah kaki kami iila bertemu (musuh),

sesungguhnya mereka telah berbuat aniaya terhadap kami, jika
mereka menghendaki /itnah (uiian) maka kami pun menolak

(melattan)ny0' ."

Keteranqan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas dari jalur lain, dan hadits

ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan, tetapi

redaksi hadits yang disebutkan di tempat ini lebih lengkap. Kemudian

disebutkan pula hadits Al Bara' bin Azib mengenai hal itu dari dua

jalur periwayatan yang juga akan dejelaskan pada pembatrasan tentang

peperangan.

35. Orang yang Tertahan Oleh Udzur Untuk Mengikuti
Peperangan

/ to ,.:)i riL, :Jv
o ti6.
,4"t'> *tllW t1:",o)f L.fr P)f

a-&d'i *fr ?nt
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2838. Dari Ztthair, Humaid telah menceritakan kepada kami,
bahwa Anas menceritakan kepada mereka, dia berkata, ..Kami

kembali dari perang Tabuk bersamaNabi SAW."

:Jui;r7 €;'s *r *ir' .l- ptiii:; hr e3.it*
,+. tfr e, Yl G-'r: l: t:,:, 6L 6 eb *!r. tt;i Ly

lt.t'!..1. ..
.-rUt f6.:>

*i * ni i ;; * .r:;r'* 3g €:; ,;.r Jttt

'*'tf i' J:"'*:tt

't i'J:r\iar +o l|sC
2839. Dari Anas RA, "Bahwa Nabi SAW berada dalam suatu

peperangan, lalu beliau bersabd4 'sesungguhnya beberapa knum di
Madinoh di belakang kita, kita tidak pernoh menempuh satu jalan di
tepi bukit dan tidak pula melewati suatu lemboh, melainlun mereka
bersama kita, mereka tertahan olehudzw)'.

Musa berkata: Hammad telah menceritakan kepada kami dari
Humaid, dari Musa bin Anas,'Nabi SAW bersabda...".

Abu Abdillah berkat4 " sanad yangpertarrra lebrh shahih.-

Keterangan Hadits:

(Bab orong yong terhalang oleh udzur untuk mengikuti
peperangan). Udzur adalah keadaan tertentu yang dialami oleh
seorang mukallaf dan layak untuk diberi kemudahan. Imam Bukhari
tidak menyebutkan redaksi kalimat pelengkap judul bab tersebut,
dimana seharusnya adalah; baginya pahala orang yang berperang jika
niatnya benar.
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)iJJlt 'ni;.; ,4 6 pi )l (melainkan mereka bersama kita,

mereka tertahan oleh udzur). Dalam riwayat Al tsmaili dari jalur lain

dari Hammad bin Zaid disebutkan, fu, I & it \l (t trtrtrkon

mereka bersams kamu disertai dengan niat). Dalam riwayat Ibnu

Hibban dan Abu Awanah dari hadits Jabir disebutkan, € €f; \t

g\i lmelainkan mereka berselutu dengan lramu dalam hal pahala),

sebagai pengganti lafazh, & ,iS \l (melainlan mereka bersama

kamu).

Maksud udzur di sini tidak terbatas pada sakit dan tidak mampu

melakukan safar. Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkan dari

hadits Jabir dengan lafazh, ,yrS, W (Merelra tertahan oleh sakit).

Seakan-akan penyebutan "sakit" disini hanya berdasarkan kondisi

yang umum, karena saat itu yang menjadi penghalang seseorang untuk

ikut berperang adalatr sakit.

?li't\i 1' + S|Se (Abu Abditloh [Imam BukhoriJ berkata,

"Sanad pertama menurutht lebih shahfft'). Maksud Imam Bukhari

adalah sanad yang tidak mencantumkan Musa bin Anas lebih akurat

daripada sanad yang mencantumkannya. Namun, Al Ismaili tidak

setuju dengan pendapat Imam Bukhari dalam masalah ini. Al Ismaili

berkata, "Hammad sangat mengetahui seluk beluk hadits dari Humaid.

Oleh karena itu, sanad riwayat Humaid dari jalur Hammad lebih

dikedepankan daripada sanad periwayat lainnya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari berpendapat seperti

itu karena pada sanad yang pertama terdapat penegasan bahwa

Humaid telah mendengar riwayat yang dimaksud langsung dari Anas,

seperti dalam sanad yang dinukil melalui jalur Zuhair. Demikian pula

yang dikatakan oleh Mu'tamir. Meski demikian, tidak tertutup

kemungkinan bila kedua jalur periwayatan itu sama-sama akurat.

Barangkali Humaid mendengar hadits tersebut dari Musa bin Anas

dari bapaknya (Anas). Kemudian Humaid bertemu langsung dengan
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Anas, lalu Anas kembali menceritakan (hadits itu) kepadanya. Atau
pada mulanya Humaid mendengar dari Anas, setelah itu dia
menguatkannya lagi dengan riwayat dari anaknya (yakni Musa bin
Anas).

Pandangan yang saya katakan didukung oleh kenyataan bahwa
redaksi hadits Hammad dari Humaid lebih lengkap dibanding redaksi
hadits Zuhair (dan periwayat lainnya) dari Humaid.

Abu Daud meriwayatakna dari Musa bin Ismail melalui sanad
tersebut dengan lafazh, * ur,3.;U J'6 *, * ilt e *tir:, bl

r:rjd y'$pl )l itl#tt*U'#1 ti'-; €tsrtret
';:Jlr |SA ,iui y-yu; fi 6 ojfi"'6i ,1sr ,)*: $esungguhnya

Rasulullah sAW bersabda, 'sungguh kolian telah meninggarkan di
Madinah beberapa kaum, tidaklah kamu menempuh suatu perjalanan,
tidok pula menaflrahkan suatu naJkah dan tidak melewati suatu
lembah, meloinlmn mereka bersama kalian'. Mereka berkata,
'Bagaimana mereka bersoma komi sementara mereka berada di
Madinah?' Beliau menjawab, 'Mereka tertahan oleh udzur,.).

Demikian pula yang diriwayatkan Ahmad dari Affan, dari
Hammad. Kemudian Abu Daud menukil hadits ini dari jalur Abu
Kamil dari Hammad tanpa menyebutkan Humaid pada sanad-nya.
Namun dia mengutip dari Ibnu Abi Adi dari Humaid dari Anas sama
seperti redaksi riwayat Hammad, hanya saja tidak disebutkan kata
'nafkah'.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini dikuatkan oleh firman Allah, )

l t ;;i t *iit V oileat €r.+- (Tidaklah sama antara mukmin

yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyoi uzur).
Ayat ini membuat perbedaan keutamaan antara mereka yang berjihad
dengan yang tidak berjihad, kemudian dari kelompok yang tidak ikut
berperang itu dikecualikan orang-orang yang memiliki udzur. Seakan-
akan mereka yang memiliki udzur diikutkan kepada mereka yang
lebih diutamakan di antara dua kelompok itu".
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Hadits ini memberi pelajaran bahwa seseorang yang tidak
beramal dapat mencapai seperti pahala orang yang beramal, selama

orang yang tidak beramal itu memiliki niat yang benar dan sebab dia
tidak mengerjakan amalan tersebut adalah karena udzur.

36. Keutamaan Berpuasa Di Jalan Allah

:lu&?nt,gr"GrlJit * eri * fb sri u;:rAtr;*7
fr I' W et1';iv|1 ,i; *i *ht ,k dt:

284o.DariIbnuJuraij,u,"o"rn"r];ffi:j":fl :;:;
bin Abi Shalih menceritakan kepadaku, keduanya mendengar An-
Nu'man bin Abi Ayyasy dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata,

"Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa berpuasa sotu

hari di jalan Allah, niscaya Allah menjauhkan wajahnya dari neraka

sejauh (perjalanan) tujuh puluh musim gugtr (tahun)".

Keteranean Hadits:

(Bab keutamaan pussa di jalan Allah).Ibnu Al Jauzi berkata,

"Jika kalimat 'di jalan Allah' diucapkan tanpa dikaitkan dengan

sesuatu, maka yang dimaksud adalatr jihad". Al Qurthubi berkata,

"Maksud sabilillah (lalan Allah) adalatr ketaatan kepada Allah,
sehingga yang dimaksud oleh hadits itu adalah orang yang berpuasa

dengan maksud mengharap ridha Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan yang dimaksud

lebih luas daripada itu. Kemudian saya mendapati dalam kitab Al
Fawa'idkaryaAbu Thahir Adz-Dzuhali dari jalur Abdullah bin Abdul
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Aziz Al-Laitsi, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah disebutkan dengan

tafazh, i' #,- e tl" 'eH ,1t tr e ,t;" ?,r; 6 v (ridak oda

seorang pengowas pun yang mengowasi (serangan musuh) lalu dia
berpuasa satu hari di jalan Allah...).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Yang biasa adalah menggunakan

lafazh itu dengan makna jihad. Jika diartikan seperti ini maka

keutamaan tersebut disebabkan oleh berkumpulnya dua ibadah". Dia
juga berkata, "Ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan 'jalan

Allah' adalah ketaatan kepada-Nya bagaimana pun bentuknya.

Namun, hal ini tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa tidak
berpuasa saat jihad adalah lebih utama, dikarenakan puasa dapat

melemahkan seseorang saat bertemu musuh 
-seperti 

yang dijelaskan

pada bab 'Orang yang Lebih Memilih Berperang daripada

Berpuasa'- sebab keutamaan yang disebutkan pada hadits di atas

dipahami untuk rnereka yang tidak takut akan menjadi lemah karena

berpuasa, terlebih bagi mereka yang telah terbiasa melakukannya.

Dengan demikian, penilaian keutamaan di sini termasuk hal yang

relatif. Barangsiapa yang tidak menjadi lemah karena berpuasa untuk

berjihad, maka berpuasa baginya lebih utama karena akan terkumpul
dua keutamaan dalam dirinya. Hal itu telah dijelaskan pada bab

berpuasa saat bepergian.

* U ,r^; ri?i (Yahya bin Sa'id teleh mengabarkan

kepadaku). Dia adalah Yahya bin Sa'id Al Anshari. Adapun riwayat

Suhail bin Abi Shalih tidak dinukil oleh Imam Bukhari dengan sanad

yang maushul, kecuali di tempat ini. Imam Bukhari tidak pula

menjadikannya sebagai hujjah karena disebutkan bersamanya Yahya

bin Sa'id. Kemudian terjadi perbedaan tentang Suhail pada sanad

riwayat ini. Kebanyakan periwayat menukil darinya dengan sanad

seperti di atas. Namun, riwayat mereka diselisihi oleh Syu'bah, dia

menukilnya dari Shafuan bin Yazid dari Abu Sa'id. Riwayat Syu'bah
disebutkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan. Barangkali

Suhail menerima riwayat di atas dari dua syaikh (guru) sekaligus.
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An-Nasa'i juga meriwayatkan dari jalur Abu Muawiyah, dari

Suhail, dari Al Maqburi, dari Abu Sa'id. Akan tetapi dapat dipastikan

bahwa Abu Muawiyah melakukan kekeliruan. Sebab Al Maqburi

hanya menukil riwayat itu dari Abu Hurairah bukan dari Abu Sa'id.

Sementara Sahal meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah melalui

bapaknya, bukan melalui jalur Al Maqburi' An-Nasa'i juga

meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abdurrahman dari Sahal dari

bapaknya, dan Imam Ahmad dari Anas bin Iyadh dari Suhail.
,.o 

,14" 'a;*- (tujuh puluh musim gugur). Kata khariif pada

duru*yu bermakna musim gugur, tetapi yang dimaksud pada hadits di

atas adalah tahun. Adapun pengkhususan penyebutan 'musim gugur'

bukan musim-musim lainnya (musim panas, musim dingin dan musim

semi), karena musim gugur merupakan musim yang paling baik

karena pada musim ini waktu panen buah-buahan.

Al Fakihani mengatakan bahwa dalam 'musim gugur' telah

terkumpul panas, dingin, kering dan basah, dan yang demikian itu

tidak ditemukan pada musim yang lain. Tapi pernyataan ini ditolak,

karena hal serupa terdapat pada musim semi. Demikian dikatakan oleh

Al Qurthubi.

Adapun penyebutan angka 70 adalah untuk menyatakan jumlah

yang banyak. Untuk memperkuat pandangan ini bahwa An-Nasa'i

telatr meriwayatkan hadits tersebut dari Uqbah bin Amir, Ath-

Thabarani dari AmI bin Abasah, dan Abu Ya'la dari Mu'adz bin

Anas, semuanya mengatakan, " I 00 tahun".

37. Keutamaan Nalkah Di Jalan Allah

1}; i' * 4t r;,e?ut u1'
t, - c ,d" F- "&J u'; i6': ar ;:"

i;;(t'ry'fi*,r: *
a

€ f'il'-irl A tJv *')
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,* u; v,s. ':Jri,1r J;r6-,-t I|SG .'{^,:i',si -i6
'etk'of p'r\ J\,*'ryht,.k *iti*

2841. Dari Abu Salamah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah

RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa

menaflrahlan sepasqng di jalan Allah, maka ia dipanggil oleh penjaga

surga -setiap penjaga pintu- 'Wahai fulan, kemarilah!' Abu Bakar

berkata, 'Wahai Rasulullah, itulah yang tidak ada kebinasaan

baginya'. Nabi SAW bersabda, 'Sungguh aku berharap engkau

termasuk di antara merekn'."

it J;', of '^b?nt uer'q-,'dt * ori * :q /:W f
" c o'zo7' *i Ct ,Jr- pr lc to *, * \t *q! q r*..,

t;r3,-,u. t* r;!^:t r;: ?t i ,1"'r\i :g;. rW g, t
r';st., fiit gt:ri at Jy-, t:- ,;w 1., 7a .";\U J',
oai st: ,4t ;; d ,,&,, y \t J:"'*1t iL Li;a
'j;i ,i6 ica-\t ^F'r'* 'd {y i .p:t Vr;:, J" Lk
d? frt: lr.rl ,;.'u \ .Htltr-*-1;'p'ri rG; ytur

6r,-r *i ar #ir its r;,U')( tb SL. Y u,Xt iJ
t-r^';:t': .'u1, i Utl'.^d; *3t 'd;'.,t tili-t'ti i.:yir
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2842. Dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri RA,

bahwa Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan bersabda,

"sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalion sesudahku adalah

keberkahan bumi yang dibukakan untuk kalian". Kemudian beliau

menyebutkan keindahan dunia dengan memulai salah satunya dan

mengiringi dengan yang lainnya. Seorang laki-laki berdiri dan berkata,

"Wahai Rasulullah, apakah kebaikan mendatangkan keburukan?"

Nabi SAW terdiam. Kami berkata, "Wahyu sedang turun kepada

beliau". Manusia pun berdiam seakan-akan di atas kepala mereka ada

burung. Kemudian beliau menyapu keringat dari wajahnya seraya

bersabda, "Mana orong yang bertanya tadi? Bukankah ia adalah

kebaikan (tiga kali). Sesungguhnya kebaikan tidak mendatangkan

kecuali kebaikan. Dan sesungguhnya setiap yang ditumbuhkan oleh

musim semi ada yang membunuh karena kekenyongan atau

menyakitkan. Ia makan hingga lcedua sisi perutnya mengembang, lalu

ia menghadap matahari dan buang katoran serta kencing kemudian

makan. Sesungguhnya harta ini hiiau dan manis, dan sebaik-baik

sahabat muslim adalah bagi siapa yang mengambilnya sesuai halmya

lalu menjadikannya di jalan Allah, anak-anak yatim dan orang-orang

miskin. Barangsiapa yang tidak mengambilnya sesuai halcrtya maka ia

sama seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Dan pada hari

kiamat ia akan menjadi saksi atasnya."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits; salah satunya adalah hadits

Abu Hurairah,Barangsiapa menaJknhkan sepasang di ialan Allah'.

Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang

puasa melalui jalur lain. Kalimat pada sanad ini 'dari Abu Salamah'

akan dijelaskan pada bab 'Keutamaan Abu Bakar', demikian pula

dengan kalimat 'Yafulu' (wahai fulan).
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Al Khaththabi mengatakan bahwa kalimat itu merupakan

pelembutan dari 'fulan'. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah

salah safu dialek kata "Fulan".

Kemudian pada bab 'Orang yang Berpendapat tidak Wajib
Wudhu kecuali Karena Sesuatu yang Keluar dari Dua Tempat'
disebutkan tentang kekeliruan Al Qabisi sehubungan dengan

perkataannya' Sa'id bin Hafsh'.

Sedangkan makna kata zaujain (sepasang) adalah dua perkara

dari jenis apapun yang diinfakkan. Kata zauj digtxrakan untuk satu

jenis atau dua jenis, tetapi maksud di tempat ini adalah satu jenis.

Al Muhallab berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan

bahwa jihad merupakan amalan yang paling utama, karena orang yang

berjihad diberi pahala orang shalat, orang puasa dan orang bersedekah

meskipun ia tidak melakukan hal-hal itu. Telah dijelaskan batrwa pintu
Ar-Rayyan adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa.

Sementara pada hadits di atas disebutkan bahwa seorang mujahid
dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya dengan hanya menafkahkan

sedikit harta di jalan Allah".

Pendapat Al Muhallab ini berdasarkan makna zhahir hadits.

Pendapat ini tertolak oleh lafazh tambahan yang telah saya

kemukakan pada pembahasan tentang puasa. Lafazh tambahan yang

dimaksud terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, o?U-',+i. ,Y ,Yi ,F,

,F, 
^:(Setiap 

pemilik amal memiliki pintu yang mereka dipanggit

darinya dengan amal itu). Riwayat ini menunjukkan bahwa yang

dimaksud dengan latazh fi sabilillah (di jalan Allah) mencakup jihad

dan amal shalih lainnya.

Kedua, hadits Abu Sa'id 'Sesungguhnya apa yang aku

khawatirkan atas kalian sesudahlru adalah apa yang dibukakan

kepada lrnlian dori keberkahan bumi'.
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Adapun yang dimaksudkan dari hadits ini terdapat pada lafazh
'yang ia lakukan di jalan Allah', dimana terdapat kesesuaian dengan

judul bab.

An-Nasa'i (dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) meriwayatkan

dari hadits Khuraim, dari Nabi SAW, i*'i'-'S :, ,b e'Jtll U
cii.z (Barangsiapa menaJkohkan di jalan Allah maka ditulis untul*tya

700\(ali lipat).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat ini sesuai dengan

firman Allah, "Perumpamaan (naJkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menaJkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa

dengan sebutir benih." (Qs. Al Baqarah l2l:261)

38. Keutamaan Orang yang Menyiapkan Perlengkapan Orang
yang Berperang atau Menggantikannya dengan Baik

tt. ,c ,cz il . 'r.1 z to .to J 'il . 'r.:',1. I o.$B ,-,,.l +j O1"t- :JU rt -, ,..f * ,i" :iU a^l- d..l f

,;.cru';; A ,iLt'rLi io \t J:- itJ;rLi a ?ur oe,
.t?'-6 A,*t W er.;G-*v ai,\r-::,;a.:t w

2843. Dan ;; ,r"-*, 
'0, 

berkata: Bisr bin Sa'id

menceritakan kepadaku, dia berkata: Zaid bin Khalid RA
menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa bersiap untuk berperang di jalan Allah, maks dia telah

berperang. Barangsiapa ditinggalkan berperong di jalan Allah
dengan baih maka dia telah berperang."

^ 
6 62\.ztO,.tto/At .,i., .r.Jl ,ll a:c

Ttj";i ,C \i*
o,/de

t-49
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q,sri'EW'r( ],',ita'i
28M. Dari Ishaq bin AMullah dari Anas RA, "Sesungguhnya

Nabi SAW tidak pernah masuk rumah di Madinah selain rumah

Ummu Sulaim, kecuali kepada istri-istrinya. (hal itu) dipertanyakan

kepadanya, maka beliau bersaMa 'Sesungguhnya aku menyayangi

ny a, s audar o lakiJakinya terbunuh b er s omaku' ."

Keteranean Hadits:

(Bab keutamaan orang ycmg menyiapknn orang untuk perang

atau menggantilmnnyo)- Maksudnya, menyiapkan semua perlengkap

an dan sarana bagi orang yang akan berangkat perang. Sedangkan

' menggantikannya' artinya menguns keluarga yang ditinggalkannya.

tY Ui 1*"*a dia telah berperang). Ibnu Hibban berkata,

"Maksudnya pahalanya sama seperti orang yang ikut berperang".

Ibnu Hibban meriwayatkan melalui sonad yang lain dari Bisr

bin Sa'id dengan lafazhsie :fi ,'e | '6 ? ,:ii e'n ik
(Ditulislron untubtya sotno seperti pahala [orang yang berperangl,

bahkan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berperang

itu).

Lalu dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits

Umar disebutkan ,g?ji'o'fi- & :fi e'i otg W- t, \o *'*
(Barangsiapa menyiapkan orang untuk berperang hingga berangkat,

malra dia mendapatknn pahala yang sama, sampai orang yang

berperong itu meninggal otau kemball). Riwayat ini memberi dua

faidah; Pertama, janji tersebut berkaitan erat dengan sempurnanya

persiapan. Hal ini diindikasikan oleh sabdanya, "Hingga dia pergf'.
Kedua, orang yang menyiapkan perlengkapan mendapatkan pahala

yang sama dengan orang yang berangkat sampai akhir peperangan.
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Adapun riwayat yang.djnukil_oleh Imam Muslim dari hadits

Abu Sa'id menyebutkan, ;,5153 &.'g. Pt !t h' e lt 
'J';:t'ot

Y1:i. h\r: ,y3 ,ki JE 4 LH, (sesungguhnya Rasulullah sAW

mengirim pasukan dan bersabda, 'Hendaklah keluar satu orang dari

setiap dua orang, dan pahalanya dibogi di antara keduanya '.). Dalam

riwayatnya yang lain iisebutkan , *1 e Csiir e #'t ,:,N.'J'i i
g)At ii *,'b'n otf *, !.6't 

(Kemudian beliau bersabda kepada

yang tidak ikut berperang, 'Siapa di antara kamu yang menggantiknn

orqng yang keluar berperang dalam mengurus keluarga dan

hartanya, makn baginya sama seperti setengah pahala orang yang

keluar'.).

Hadits ini mengisyaratkan bahwa jika orang yang berangkat

berperang itu menyiapkan perlengkapannya sendiri atau mengurus

sendiri keluarga yang akan ditinggalkannya, maka dia mendapatkan

pahala dua kali.

Menurut Al Qurthubi, kata 'setengah' lebih tepat dikatakan

sebagai tambahan dari sebagian periwayat. Hal ini dijadikan hujjah

oleh mereka yang mengatakan bahwa maksud hadits yang

menyebutkan 'sama seperti pahala orang yang mengerjakan' adalah

mendapatkan pahala yang asli tanpa pelipatgandaan. Adapun

pelipatgandaan pahala itu khusus bagi orang yang melakukan

pekerjaan tersebut.

Menanggapi hal ini Al Qurthubi berkata, "Orang yang

berpendapat seperti itu tidak dapat menjadikan hadits tersebut sebagai

hujjah dilihat dari dua segi; Pertama, hadits di atas tidak menyentuh

inti persoalan, sebab keterangan yang dibutuhkan adalah apakah orang

yang menunjukkan kepada kebaikan itu mendapatkan bagian yang

sama seperti pahala orang yang ntelakukannya baik disertai

pelipatgandaan atau tidak? Sedangkan hadits di atas hanya

menunjukkan adanya perserikatan dan pembagian. Maka arfiala
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keduanya terjadi perbedaan. Keduo, adanya kemungkinan lafazh
'setengatr' hanya ditambahkan oleh sebagian periwayat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kepentingan untuk
mengklaim bahwa kata'setengoh' adalah tambahan dari periwayat
selama kata itu tercantum dalam lotab Shohift. Adapun yang lebih
tepat bahwa penggunaan kata 'setengah' dikaitkan dengan seluruh
pahala yang didapatkan oleh orang yang berperang dan orang yang

mengnrus apa yang ditinggalkannya dengan baik. Sebab seluruh
pahala itu jika dibagi dan masing-masing mendapatkan separohnya,

maka setiap orang mendapatkan pahala yang sama dengan yang

lainnya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kedua hadits
yang ada.

Adapun orang yang drjanjikan akan mendapatkan pahala suatu

amalan meskipun amalan itu tidak dilakukannya, asalkan dia
menunjukkan kepada amalan tersebut, atau memiliki niat yang baik,
maka tidak mutlak dikatakan bahwa tidak ada pelipatgandaan bagi
setiap mereka.

Mengalihkan riwayat dari maknanya yang zhahir membutuhkan
dalil yang dapat dijadikan dasar. Seakan-akan dasar bagi yang

berpendapat tidak ada pelipatgandaan (bagi yang tidak mengerjakan)
adalah bahwa orang yang melakukan suatu pekerjaan telah
mendapatkan kesulitan dan mengalaminya sendiri, berbeda dengan

orang yang menunjukkan atau yang sepertinya. Namun, orang yang

menyiapkan perlengkapan orang yang ingin berperang, dan orang
yang mengurus keluarga yang ditinggalkannya, maka dia juga

mendapatkan kesulitan dan juga mengalaminya. Selain itu, orang
yang berperang tidak dapat melalrukan tugasnya kecuali setelah

dicukupi perlengkapannya. Dengan demikian, orang yang menyiapkan
perlengkapannya seakan-akan ikut dengannya dalam peperangan.

Berbeda dengan orang yang hanya bemiat atau yang sepertinya.

FATHI'L BAARI - I49



Masalah ini akan kita jelaskan ketika membicarakan sabda Nabi

SAW, "Qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al Qur'an",
dalam pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.

# ?i ,.>; ';b 
*lurfi. ,F\'6J- i (betiau tidak pernah masuk

rumah di Madinah selain rumah tJmmu Sulaim). Al Humaidi berkata,
..Barangkali yang dimaksud adalah terus menerus. Karena telah

disebutkan bahwa Nabi SAW biasa masuk ke nrmah Ummu Hafam".

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, beliau sering kali masuk ke rumah

Ummu Sulaim. Jika tidak maka beliau biasa masuk ke rumah saudara

perempuzul Ummu Haram. Barangkali Ummu Sulaim adalah saudara

kandung orang yang terbunuh, atau kasih sayangnya terhadap

saudaranya itu lebih besar daripada Ummu Haram"'

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa penakwilan seperti ini tidak

dibutuhkan, karena Ummu Haram dan Ummu Sulaim tinggal dalam

satu rumah. Tidak ada halangan jika dua saudara perempuan tinggal

dalam satu rumah besar. Masing-masing memiliki tempat tersendiri.

Maka masuknyaNabi SAW ke dalam rumah itu terkadang dinisbatkan

kepada salah satunya di antara keduanya dan terkadang kepada yang

lain.

'i'J+ (ditanyakan kepadanya). Saya belum menemukan nama

orang yang bertanya.

,f t^ii e Wt)t j! $rtrnssuhnya aku menyayanginya,

saudaranya terbunuh bersamaku). Inilah alasan utama bagi mereka

yang mengatakan bahwa Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim

karena beliau adalah mahramnya. Penjelasan kandungan kisah ini

akan disebutkan pada pembahasan tentang meminta izin.

Saudara Ummu Sulaim yang dimaksud adalah Haram bin

Milhan yang telah disebutkan pada bab 'Orang yang Sebagian

Anggota Badannya Tertimpa Sesuatu Hingga Terluka dalam Rangka

Jihad di Jalan Allah'. Sedangkan kisah pembunuhannya secara detail
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akan disebutkan pada pembahasan perang Bi'r Ma'unah (sumur

Ma'unah) dalam pembahasan tentang peperangan.

Maksud kata 'bersamaku' adalah dalam pasukanku atau atas

perintahku dan dalam ketaatan kepadaku. Karena Nabi SAW tidak

ikut dalam perang Bi'r Ma'unah, tetapi beliau hanya memerintahkan

mereka untuk berangkat ke tempat itu.

Sehubungan dengan ini, Imam Al Qurthubi melakukan

kesalahan, dia berkat4 "Saudara Ummu Sulaim terbunuh bersama

Rasulullah dalam salah satu peperangan yang diikuiti beliau, dan saya

kira dia terbunuh pada perang Uhud". Namun perkiraan tersebut tidak

tepat.

Catatan

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits Anas dengan

judul bab terletak pada kalimat 'Atau Menggantikannya Dengan

Baik', karena cakupan kalimat tersebut bersifat lilnurn, baik ketika

orang yang berangkat berperang masih hidup atau sesudah meninggal

dunia. Nabi SAW biasa menghibur hati Ummu Sulaim dengan

kunjugan beliau. Alasan beliau adalah bahwa perbuatan itu dilakukan

karena saudara Ummu Sulaim terbunuh bersamanya. Hal ini
menunjukkan bahwa Nabi SAW menggantikan posisi orang yang

berangkat berperang pada keluarganya dengan baik sesudah

kematiannya, dan ini termasuk baiknya hubungan atau persahabatan

beliau SAW.

39. Memakai Hanut Saat Perang

t -!c .a

.J^jt (J,l

.,, c..,9,,,'r,'-7'rizzzzrz o'. io.... oi. oi.o, ,i
J.t=-.J U f, t2 :Jtd -butlu)_ 3t1 *-l*s ,f -* .Ss1 s# # ql,

,,

,io y.t ;;;?) ,i,; ,fi i ;; * ?* it *
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-y .-;l , 4-'trx.';*i ,qi ;t U ili iJs tio; 't'oi

,r ttk ,JYa ,y6ti uryt - t ,1.'f u 6ii i* ;
\t -rr.i,r Ji, 't p & tk c ,i';st *)G ,F a;;

2845. Dari Ibnu Aun, dari Musa bin Anas (dan dia menyebutkan

perang Yamamah), dia berkata, "Anas bin Malik mendatangi Tsabit

bin Qais yang saat itu telah menyingkap kedua pahanya seraya

mengenakan Hanut. Anas berkata, 'Wahai paman, apakah yang

menghalangimu untuk tidak datang?' Dia berkata, 'sekaranglah wahai

anak saudaraku'. Lalu dia menggunakan Hanut kemudian duduk.

Disebutkan pada hadits tentang bubamya manusia, maka dia

mengisyaratkan seperti ini dari wajah-wajah kami hingga kami

memerangi kaum (musuh). Tidak seperti ini kami lakukan bersama

Rasulullah SAW, sangat buruk apa yang kamu biasakan kepada

orang-orang sepadan kamu". Diriwayatkan oleh Hammad dari Tsabit,

dari Anas.

Keteransan Hadits:

Hanuth adalah ramuan yang digunakan untuk mengawetkan

mayit. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang

Jenazah.

yu{J' ist @rrars Yamamoh), yakni ketika kaum muslimin

mengepung Musailamah Al Kadzdzab (sang pendusta) serta para

pengikutnya pada masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

* U'-rr"ni ;fi 1,lnas bin Malik mendotangi Tsabit bin Qais)'

Al H'umaidi ierkata, "Demikian yang tercantum di sini, tanpa

menyebutkan 'dari Anas'. Sementara Al Barqani meriwayatkan dari

.fi * -6 * \rL ir, E;i e"; v" i4{&'t y

L5,2 - TATIIUL BAARI



jalur lain, 'Dari Musa bin Anas dari bapaknya, dia berkata, 'Aku
mendatangi Tsabit bin Qais'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Ath-Thabari dan Al Ismaili
telah menyebutkannya melalui sanad yang maushul darijalur Ibnu

Abi Za'idah dari Ibnu Aun.

Ibnu Sa'ad berkata dalam kitabnya Ath-Thabaqat, "Al Anshari

menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami,

Musa bin Anas menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia

berkata, fY * ,f n ?rv J\* !q, ?l- otg $t lxetttra terjadi

peristiwa Yamamah, aku datang kepada Tsabit bin Qais bin Syimas...

dan seterusnya).

Al Hakim juga meriwayatkan seperti itu dalam kitab Al
Mustadrak dari jalur lain dari Al Anshari.

'f n-@ahai paman). Demikian Anas memanggil Tsabit, karena

Tsabit lebih tua dan juga berasal dari kabilahnya, yaitu kabilatr

Khazraj.

9',!:;i- i (apakah yang menahanimu). Maksudnya, apakah yang

menjadikanmu lamban. Sementara dalam riwayat Al Anshari

disebutkan, 16' TU, 6j \i nl s-,'cjfi (Aku berkata, 'Wahai paman,

tidakkah engkau melihat apa yang dialami manusia'.). Kemudian

Mu'adz bin Mu'adz menambahkan dari Ibnu Aun yang dikutip oleh

Al Ismaili ,'r"t# \1 1*engapa engkau tidak datong). Demikian pula

diriwayatkan oleh Khalifah dalam kitabnya At-Tarikh dari Mu'adz,

lalu dalam jawabannya dikatakan, c,lr \ii ;j) t;- C. (Bahkan

selraranglah waktunya wahai anak saudaraku).

,iof' /8, q fii gxeUutkan tentang bubarnya manusia).

Dalam riwayat Ibnu Abi Zdidah disebutkan, ,n i8,t d.'*e &;W
t:;:3:;- ,$t: (Dia datang hingga duduk di shaf dan manusia bubar),

yakni mengalami kekalahan.
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9fi ,f ,:k :Sui loia mengisymatkan seperti ini dari wajah-

wajah kami) Maksudnyq berilah nxmg untuk bergerak agar aku dapat

menyerang.

Pt yb, *V ir t*: t ,W & *k 6 gidak seperti ini yang

lrnmi lakulran bersoma Rasulullah SAn. Maksudny4 bahkan barisan

tidak bergeser dari tempatnya

&r;i e? t i $""s"t buruk apa yang kamu biasakan

kepada orang-orang yang sepadon kamu). Dalam riwayat Al
Mustamli disebutkan, €tlt €t:* (Apa yang dibiasokan kepada

komu oleh orang-orang sepadon kamu)- Maksud Tsabit dengan

perkataannya ini adalah mencela orang-orang yang menunjukkan
kekalaharU yakni kalian telah membiasakan orang-orang yang sepadan

kekuatannya dengan kalian dari musuh-musuh kamu untuk lari dari
mereka, sehingga mereka pun semakin berambisi untuk menyerang

kalian. Kemudian Mu'a& bin Mu'ada Al Anshari dan Ibnu Abi
Za'idah menambahkan, P W # V"t" dia maju dan berperang

hingga terbunuh)-

,r3 ti 

"i 

t "sri,- it|s (diriwayatlwn oleh Hammad dari

Tsabit dari Anas). Hammad yang dimaksud adalah Ibnu Abi Salamah.

Seakan-akan Im*m Bukhari hendak mengisyaratkan dengan

perkataannya ini kepada asal hadits. Karena sesungguhnya riwayat
Hammad lebih lengkap daripada riwayat Musa bin Anas. Ibnu Sa'ad,

Ath-Thabarani dan Al Hakino meriwayatkan dari sejumlah jalur dari

Anas dengan lafazlu 'dt-Irr;t st ziuJr fi rE fY * ,f i'c,'i ai

:1":;E rU'r_ i:4 Pi ,Jui ,iF {x'tiiq'#fi,Fi ,fi
,#' r:r 8,11 €* r, /-iu f :.ty'* \ Ai':yr: of -.i'
q,kt fiit ,c.i) n'e\ uki ,E &|FA ,ry ,br-;4#" t::5. t;v
gitsr r:w.i ,6-bieai,6 uk y*!fr4r * g6t,iui'e.$t oi-
it;-tbi tslU{6 ,j,6 ,13 (Sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syimas datang

154 - rATErrL f,AARr



poda perang Yamamah dan dia telah memakai hanuth serta
mengenakan dua kain putih untuk dijadikan knfan, dan saat itu
manusia telah mengalami kekalahan. Dia berkota, 'Ya Allah, aku
berlepos diri kepadamu dari apa yong didatangkan oleh knum

musyrikin itu, don aku memohon maaf kepadamu dari apa yang
dilakukan oleh orang-orang ini 

-kemudian 
dia berkata- sangat

buruk qpa yong kamu biasalun kepada orang-orong sepadan knmu

sejak hari ini, biarkanlah antara kami dengan mereka sesoat'. Dia
pun maju don berperang hingga terbunuh. Saat itu baju besinya telah
dicuri. Lalu dia dilihat oleh seseorang dalom mimpinya dan berkata,
'Baju besi itu berada di bawah kain pelana pada tempat ini'.
Kemudian dia memberikan beberapa wasiot. Maka mereka mendapati
baju besi di tempat yang dia kntakon. Setelah itu mereka
me I al<s onakan w as i atnya).

Al Hakim meriwayatkan kisatr tentang baju besi dan wasiat
dengan panjang lebar melalui jalur lain dari putri Tsabit bin Qais, dan
di dalamnya disebutkan, "sesungguhnya dia berwasiat untuk
membebaskan sebagian budaloryd'. Al Waqidi menyebutkan dalam
tr,rtab Ar-Riddah dari jalur lain tentang budak yang diwasiatkan akan
dimerdekakan, yaitu Sa'ad dan Salim. Al Waqidi menerangkan pula
batrwa orang yang bermimpi itu adalatr Bilal (iuru adzanNabi SAW).

Pelaiaran yans dapat diambil

Al Muhallab dan selainnya mengatakan batrwa pada riwayat ini
terdapat beberapa faidah di antaranya;

i. Boleh membinasakan diri untuk jihad, dan boleh juga tidak
menggunakan rukhshatr (keringanan) yang diberikan.

2. Boleh melakukan persiapan mati dengan memakai hanuth dan

kain kafan.

3. Kekuatan Tsabit bin Qais dan kebenaran keyakinan serta

niatnya.
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4.

5.

6.

Saling mengajak dan memberi motivasi untuk berperang dan

mengecam mereka yang melarikan diri.

Isyarat tentang keberanian dan keteguhan para sahabat Nabi
dalam berperang.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa paha bukan aurat. Hal ini telah

dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

40. Keutamaan Pengintai

2846. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir RA, dia
berkata, Nabi SAW bersabda, "Siapakah yang memberitahuht tentang

kabar lcaum (musuh) pada saat perang Ahzab?" Zubair berkata,
"Aku." Kemudian beliau bersabda, "Siapakah yang memberitahuku

tentang lreadaan kaum (musuh)?" Zubair berkata, "Aku." Nabi SAW
bersabda, "Sesungguhnya setiop Nabi mempunyoi penolong,

s e dangkan penolongku adalah Zubair" .

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan pengintai). Maksudnya adalah orang yang

diutus untuk mematai-matai keadaan musuh. Kata'thalii'ah' adalah

kata jenis yang mencakup satu atau lebih. Hal ini telah dijelasksan
pada pembahasan tentang syarat-syarat ketika membicarakan hadits

dari Al Miswar.

A
dlll ;*UtJu:Jv^-?nt q, /rC *:#ti y *
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teri'lr fy- e?t * q! ;1p giapakah ysng memberitahuku

tentang kabar kaum (musuh) pada perong Alaab?). Dalam riwayat
Wahab bin Kaisan dari Jabir yang dikutip oleh An-Nasa'i disebuktan,

ert':1,ii_ ,, ,*t y io' ,-p !' l?; jn -^u:i, q. ?T_';\i 
,J;bt (r

(Ketika keadaan semakin genting pada peristiwa bani Quraizhoh,
Rasulullah SAW bersabda, 'siapakah yang dopot memberitahuku
tentang keadaan mereka? ).

Dalam riwayat An-Nasa'i ini disebutkan bahwa Zubair
menawarkan dirinya hingga tiga kali. Dari riwayat ini diketahui pula
siapa yang dimaksud dengan kaum (musuh) yang disebut dalam
riwayat Ibnu Al Munkadir. Penjelasannya lebih lanjut akan
dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan.

Disebutkan bahwa ketika pasukan koalisi (ahzab) yang dipimpin
kaum Quraisy datang ke Madinah, dan Nabi SAW beserta kaum
muslimin telah menggali parit (khandak), maka sampailah kabar
kepada kaum muslimin bahwa bani Quraizah yang terdiri dari kaum
Yahudi telah membatalkan perjanjian yang telah disepakati antara
mereka dengan kaum muslimin. Mereka bahkan bekerja sama dengan
kaum Quraisy untuk memerangi kaum rnuslimin, Masalah ini akan
disebutkan ketika menjelaskan tentang howaoriy (pengikut
setia/pembela) dalam pembahasan tentang keutarnaan.

41. Apakah Pengintai itu Diutus Seorang Diri?
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rti'
2847. Dari Ibnu Al Munkadir, bahwa dia mendengar Jabir bin

Abdullah RA berkata, "Nabi SAW mengajak orang-orang (untuk

menjadi sukarelawan) 
-shadaqah 

berkata 'Aku kira hal ini terjadi

saat perang Khandak'- IT14[3 Zubair mengajukan diri. Nabi SAW

mengajak kembali danztbair mengajukan diri. Kemudian Nabi sAw
mengajak lagi dan zttbair pun mengajukan diri. Nabi SAW bersabda,

'sesungguhnya setiap Nabi memputtyai penolong, dan penolongku

adalah Zubair bin Awwam'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Zubah yang telah disebutkan

pada bab sebelumnya dari riwayat Sufyan bin Uyainah.

-ot:rJr r'i'rfif i* Js- ;rht l.u"i y kt ,)b '4, -tti (Nabi

SAW m'engajak orang-orang [untuk menjadi sukarelawanJ -Shadaqah

berlata 'Aku kira hal ini teriadi saat perang Khandak'-). Shadaqah

adalah Ibnu Al Fadhl (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Apa

yang dia duga itulatr yang terjadi sebenarnya.

Al Humaidi meriwayatkan dari Ibnu Uyainatr, dia berkata

kepadanya, O:tiAt ?'i- (Pada saat perang Khandak) tanpa ada

keraguan.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Boleh menggunakan mata-mata ketika berjihad.

2. Keutamaan, ketegaran hati, dan kebenaran keyakinan Zubair.

3. Laki-laki boleh bepergian lsafarl seorang diri. Masalah ini akan

dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang jihad bab

'Berjalan Seorang Diri'.
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4. sebagian ulama Madzhab Maliki menjadikan hadits ini sebagai

dalil bahwa pengintai musuh itu dibunuh meski dia tidak
melakukan pembunuhan atau mengambil harta ftrmpasan.
Namun, menjadikan hadits tersebut sebagai dalil untuk masalah
ini terkesan dipaksakan.

42. Bepergian (Safar) Dua Orang

q ;Ur : iE ? :Ft i ly'* dt u_,i t,(:Ar lG *
t1-ii'rtiii :-Q,-ar6- cr Jd *,, *bt J* dt *

*'Ftg*,
2848. Dari Khalid, N Hadztza', dari Abu eilabah, dari Malik

bin Al Huwairits, dia berkata, *Aku balik dari sisi Nabi SAW, maka
beliau bersabda kepada kami -aku dan sahabatku-,'Lakukan adzan
dan qamat, dan hendoHah yang paling tua di antara knlian menjadi
imam."

Keterangan:

(.Bab bepergian bafar| dua orang). Maksudnya adalah
diperbolehkannyanya hal itu. Kata"itsnain' di sini berarti 'dua orang'
dan bukan hari senin. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ad-
Dawudi, yang kemudian mengkritik Imam Bukhari. Kdtik Ad-
Dawudi dibantah oleh Ibnu At-Tin, bahwa Imam Bukhari
menyebutkan hadits Malik bin Al Huwairits, v1f1 {lt {Hendabtah

kalian berdua melakukan adzan dan qomat). Dia menjadikan hal itu
sebagai isyarat terhadap apa yang tercantum pada sebagian jalur
periwayatannya, bahwa Nabi SAW mengucapkan sabdanya tersebut
kepada keduanya ketika mereka hendak bepergian kembali kepada
kaum mereka. Maka dari sini diambil kesimpulan tentang i:clehnya
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dua orang untuk bepergian, karena Nabi SAW memberi izin kepada

keduanya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari seakan-akan

ingin menyitir tentang lemahnnya hadits yang melarang bepergian

satu dan dua orang. Hadits tersebut diriwayatkan oleh para penulis

kitab Sunan dari riwayat Afr,-9il Syu'aib dari bapaknya, dari

kakeknya, dari Nabi SAW, ;) #t: ,l6tL* lf t'jti,L'!:;, |t:jt
(Satu penunggang adalah syetan, duo penunggang adalah syetan, dan

tigo orang adalah rombongan).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah hadits yang hasan

dari segi senod, dan telah dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah

serta Al Hakim. Hadits serupa telah diriwayatkan oleh Al Hakim dari

hadits Abu Hurairah (dan dia menganggapnya shahih). Sementara

Ibnu Khrrzaimah memberinya judul 'Larangan Melakukan Safar Dua

Orang dan Apa yang Kurang Dari Tiga Orang adalah Pelaku Maksiat'.

Sebab makna 'syaithan' dalam sabad tersebut adalah orang yang

berbuat maksiat.

Menurut Ath-Thabari, "Larangan ini bersifat bimbingan dan

petunjuk, karena yang dikhawatirkan adalah keadaan yang

menakutkan bagi yang bepergian seorang diri. Larangan pada hadits

itu tidak berindikasi haram. Orang yang berjalan sendirian dan orang

yang bermalam di rumahnya seorang diri tidak lepas dari keadaan

takut, terutama bagi orang yang berpikiran buruk dan berhati lemah.

Namun, yang benar bahwa manusia tidak sama dalam hal ini. Maka

ada kemungkinan larangan itu dimaksudkan sebagai pencegahan sejak

dini, sehingga tidak termasuk keadaan yang mengharuskan bepergian

seorang diri.

Ada yang berpendapat bahwa penafsiran 'satu penunggqng

adalah syetan' adalah bahwa bepergian seorang diri itu didorong oleh

syetan, atau ia telah menyerupai syetan dalam perbuatannya.

Sebagian berpendapat bahwa bepergian seorang diri tidak

disukai, karena jika dia meninggal dunia saat bepergian maka tidak
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ada yang mengurus jenazahnya, demikian juga dengan dua orang jika
sama-sama meninggal dunia. Adapun jika bepergian itu dilakukan dua

orang dan salah satunya meninggal dunia, maka yang masih hidup
tidak menemukan orang yang membantunya untuk mengurus jenazah

temannya itu. Berbeda halnya jika yang bepergian tiga orang; dimana
pada umumnya apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa masalah ini akan dijelaskan

kembali setelah beberapa bab, yaitu pada bab 'Melakukan Perjalanan

Seorang Diri'. Adapun penjelasan hadits Malik bin Al Huwairits telah

disebutkan pada pembahasan tentang shalat.

43. Kebaikan Terikat Diubun-ubun Kuda Hingga Hari Kiamat

&:, J;t Jv:Jvt:tl?nr *ir|*;.i' 1" * e, *
i;flt il e';ttWU G !o:t,&i+; hr

2849. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersaMa, 'Kuda itu di ubun-ubunnya terdapat
lrebailran hingga hari kiamat'."

,iG *3 f i' ,k d,* P, t;;; $";lUtV
t'*LcJ, su .r,qt ri,- Jt';a, q;ry G ",j;,, S4t
9 c9-1. . .. I ot ..t.- ta.t tt44 n.?, f ol.cl .,
qr-,1:Jt t' f* ,y f Je )J--, q.rrU Jra.-l, €..t f. aS.f ,f

2850. Dari Asy-Sya'bi, dari Urwatr bin Al Ja'd, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan hingga
hari kiamat."

,;ir ,rj i r:r'-i *
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Sulaiman bin Syu'bah berkata, "Diriwayatkan dari Urwah bin

Abi Al Ja'd". Riwayat ini dinukil pula oleh Musaddad dari Husyaim

dari Hushain dari Asy-Sya'bi, *Dari Urwah bin Abi Al Ja'd".
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2851. Dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik
RA beliau berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Keberkahan ada

pada ubun-ubunkuda".

Keterangan Hadits:

Demikian Imam Bukhari membuat judul bab sama sepertilafazh
dalam hadits tanpa ada tambahan. Dari sini dia membuat kesimpulan

seperti yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan tiga hadits:

Hadits pertama, adalah hadits Ibnu Umar RA melalui jalur

Malik dari Nafi'.

p,Jr VtT e ,piir (kuda itu di ubun-ubunnya terdapat

kebailran). Demikian yang tercantum dalam kitab Al Muwaththa',

yakni tanpa menyebutkan kata'sl2iJ (terilaf). Namun, kata tersebut

disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dari Abdullah bin Nafi', dari

Malik. Dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dari jalur

Ubaidillah bin Umar dari Nafi' kata tersebut juga akan disebutkan.

Namun, hal itu hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani.

Hadits kedua, adalah hadits Urwah bin Al Ja'd melalui jalur

Hushain dan Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Sya'bi. Hushain yang

dimaksud adalah Ibnu Abdunahman. Sedangkan Ibnu Abi As-Safar

adalah Abdullah.

162 - T'ATIII'L BAARI



,f ittll SA 6lai*an berkata,

"Diriwayatkon dari Syu'bah dari (Jrwah bin Abi Al Ja'd'.). Sulaiman
yang dimaksud adalah Sulaiman bin Harb. Maksudnya, Sulaiman bin
Harb telah menyelisihi Hafsh bin umar dalam menyebutkan nama
bapaknya urwah. Hafsh mengatakan bahwa dia adalah 'Urwah bin Al
Ja'd'. Sedangkan menurut Sulaiman adalah 'Urwah bin Abi Al Ja,d'.
Jalur periwayatan Sulaiman telah disebutkan melalui sanad yang
maushul oleh Ath-Thabarani dari Abu Muslim Al Kujji dari Sulaiman.
Sementara itu Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj meriwayatkan
dari jalur lain, dari Abu Muslim.

Al Ismaili berkata, "Kebanyakan periwayat yang menukil dari
Syu'bah mengatakan 'urwah bin Al Ja'd' kecuali sulaiman dan Ibnu
Abi Adi".

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa riwayat Ibnu Abi Adi dikutip
oleh An-Nasa'i, dan keduanya dinukil oleh Muslim bin lbrahim
seperti dikutip oleh Ibnu Abi Khaitsamah. Syu'bah dalam riwayat ini
memiliki sanad yang lain, dan dia menyebutkan 'Urwah bin Al Ja'd'.
sanad ini dinukil oleh Muslim dari jalur Ghundar, dari Abu Ishaq,
dari Al Izar bin Huraits, dari Urwah.

* e f 
'* 3:t i6.r3 (Riwayot ini dinukil puta oteh

Musaddad dari Husyaim dari Hushain...). Demikianlah yang kami
nukil melalui sanad yang maushul dalam musnad Musaddad dari
riwayat Mu'adz bin Al Mutsanna, dimana di dalamnya disebutkan
'Urwah bin Al Ja'd' sama seperti yang disebutkan oleh Imam
Bukhari. Narnun, Imam Ahmad dalam Musnad-nya meriwayatkan
dari Husyaim, dengan menyebutkan 'Urwah Al Bariqi'.

Hal serupa dikatakan oleh Zakariya pada bab sesudahnya.
Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ibnu
Fudhail dan Ibnu Idris dari Hushain. Kemudian Imam Muslim
meriwayatkan dari jalur Jarir dari Hushain dengan lafazh'Urwah bin
Al Ja'd'.

.li;rir €rt i ;tr V '*a
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Ibnu Al Madini cenderung membenarkan bahwa yang dimaksud
adalatr 'Urwah bin Abi Al Ja'd'.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa nama Abu Al Ja'ad adalah
Sa'ad. Sedangkan Ar-Rasyathi berkata, "Dia adalah Urwah bin Iyadh
bin Abi Al Ja'd. Dalam salah satu riwayat dinisbatkan kepada
kakeknya". Dia juga berkata, "Dia (Urwah) termasuk orang yang turut
dalam pembebasan kota Syam, lalu tinggal di sana, kemudian Utsman
memindahkannya ke Kufah".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam pembahasan tentang tanda-
tanda kenabian akan disebutkan bahwa dia menyiapkan kuda yang
banyak. Hingga periwayat berkata, "Aku melihat tujuh puluh ekor
kuda di tempat tinggalnya".

Dalam riwayat ini, Musaddad memiliki guru (syaikh) yang lain
seperti akan disebutkan pada bab 'Penghalalan Rampasan perang,,

melalu Khalid (Ath-Thatrhan) dari Hushain, dan dikatakan pula
padanya 'urwah Al Bariqi'. Kemudian dalam riwayat Ibnu Idris dari
Hushain disebutkan tambatran, k;. nAti V{t }4:trj (Unta adalah

kemuliaan bagi pemililotya, sedangkan kambing adalah berkah).
Tambatran ini disebutkan oleh Al Barqani dalam krtabnya Al
MustaWtraj dan disitir oleh Al Humaidi.

Al Bariqi adalah nama yang dinisbatkan kepada Bariq, yakni
salatr satu gunung di Yaman. Ada pula yang berpendapat dinisbatkan
kepada air di sarrah yang ditempati Bani Adi bin Haritsatr dan kabilatr
dari Azad. Di antara mereka yang diberi gelar seperti ini adalah sa'ad
bin Adi, yang biasa dipanggil Bariq. Sementara itu, Ar-Rasyathi
mengklaim bahwa narna ini dinisbatkan kepada Dzi Bariq, salatr satu
kabilah dari Dzi Ra'in.

F, ,tV ekS, (berkah ada di ubun-ubun kuda). Demikian

yang tercantum di tempat ini. Dalam kalimat ini ada kata yang tidak
disebutkan secara tekstual. Kata itu telah disebutkan dalam riwayat
lain. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ashim bin Ali bin Syu,bah
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dengan lafazh, F, ,tri eif e?it lnerkah turun di ubun-ubun

unta). Lalu diriwayatkan dari jalur Ibnu Mahdi dari Syu'bah dengan,

lafazh, F, qti eLF'p)r lXebaikan teriknr di ubun-ubun kuda).

Kemudian akan disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian dari jalur Khalid bin Al Harits dari Syu'bah seperti lafazh

hadits Urwah Al Bariqi. Hanya saja tidak disebutkan kalimat 'hingga

hari kiamat'.

Iyadh berkata, "Jika di ubun-ubun kuda terdapat berkah, maka

sangat mustahil kuda itu mendatangkan kesialan. Maka kemungkinan

kuda yang mendatangkan kesialan (seperti akan disebutkan) hanyalah

kuda yang tidak dipersiapkan untuk jihad. Adapun kuda yang

disiapkan untuk jihad maka inilah yang memiliki kebaikan dan

keberkahan. Atau mungkin dikatakan bahwa kebaikan dan keburukan

itu berkumpul pada satu dzat. Sebab kebaikan pada hadits ini

ditafsirkan dengan pahala dan rampasan perang. Hal ini tidak

menghalangi bila kuda tersebut mendatangkan kesialan". Saya (Ibnu

Hajar) katakan, bahwa tambatran penjelasan masalatr ini akan

dikemukakan setelah tiga bab.

pt 6uaa). Maksud "kuda" di sini adalah kuda yang digunakan

atau disiapkan untuk perang, berdasarkan sabda beliau dalam hadits

berikut (setelah empat bab),*Kuda ada tiga...".

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Asma' binti Yazid dari

Nabi SAW , w ei:i w:tw ,!q' {i JtiF; ;rt, wtl -d #r'
eLJo q';.ii wl:tt 6iei 6-:j #r: w os 6.tt ralo Eri iitr

yqt ?7 :Iy (Kuda pada ubun-ubunnya terdapat kebailan, terikat

hingga hari kiamat. Barangsiopo ysng mengikat kuda sebagai

persiapan untuk jihad di jalan Alloh, lalu dio menaJkohinyo karena

mengharapkan pahala, maka kenyang, lapar, rasa puas (setelah

minum), raso haus, kotoran dan kencing kuda itu merupakan

keberuntungan baginya dalam timbangan (lcebaikan)nya di hari

kiamat).
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Begitu pula dengan sabdanya dalam riwayat Zakaiya (seperti

akan disebutkan pada bab berikutnya), "Pahala dan Harta Rampasan".

Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari riwayat Jarir dari

Hushain disebutkan,'n:iar1i(ii ,i6 tnr ipi r,. 3r1 ; ti'6 luereka

berkata, 'Dengan sebab opa yang demikian itu wahai Rosulullah?'

Beliau menjawab, 'Dengan sebab pahala dan horta rampasan'.).

Ath-Thaibi berkat4 "Ada kemungkinan kebaikan yang

ditafsirkan sebagai 'pahala' dan 'harta rampasan' hanya merupakan

bentuk isti'arah (kata yang digunakan tidak dalam arti yang

sebenarnya), karena kebaikan itulah yang lebih tampak dan tidak

dapat dipisahkan dari pahala dan harta rampasan.

Kemudian disebutkan 'ubun-ubun' secara khusus, karena

keberadaannya yang tinggi".

Adapun yang dimaksud dengan 'ubun-ubun' di sini adalah

nambut yang terurai di kepala kuda bagian atas seperti yang dikatakan

Al Khaththabi dan selainnya. Namun, sebagian ulama mengatakan,

"Kernungkinan 'ubun-ubun' di sini adalah kiasan dari seluruh badan

kuda. Hal itu seperti perkataan 'si fulan berkah ubun-ubunnya'." Tapi

pandangan ini tidak selaras dengan lafazhhadits yang ketiga.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jarir, dia berkata, '*i1:)

lV"t yu, y'i V6 ** *} y to, ,J- lt'l?tt (Aku metihat

Rasulullah SAW memilin ubun-ubun kudanya dengan iari-jarinya
seroya bersabda...). Lalu Jabir menyebutkan hadits tersebut secara

lengkap. Maka, ada kemungkinan pengkhususan 'ubun-ubun' dengan

perkara tersebut karena keberadaannya yang lebih di depan (daripada

badan kuda), sebagai isyarat bahwa keutamaan yang ada pada kuda

berada di bagian yang menghadap musuh dan bukan di bagian yang

membelakanginya, sebab bagian belakang menjadi simbol melarikan

diri dari peperangan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa riwayat yang menyatakan

adanya kesialan pada kuda tidak dapat dipahami sebagaimana makna
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lahiriahnya. Namun, ada kemungkinan yang dimaksud oleh hadits di
atas adalah jenis kuda. Artinya, kuda berada pada posisi yang

mungkin mendatangkan kebaikan. Adapun orang yang menggunakan

kudanya untuk amalan yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan

dosa.

Al Khaththabi berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa

harta yang didapatkan dengan menggunakan kuda merupakan harta

yang paling baik. Orang Arab biasa menamakan harta dengan khair
(kebaikan) sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang

wasiat ketika menjelaskan firman-Nya, *it l*r lj b1 "Jiko io

meninggalkan harta yang banyah berwasial..." (Qs. Al Baqarah [2] :

180)

Ibnu Abdil Barr berkata, "Di dalam hadits tersbut terdapat

isyarat tentang keutamaan kuda dibandingkan hewan yang lain.

Karena Nabi SAW tidak pemah membuat pemyataan tentang hewan

lain sama seperti pernyataan beliau tentang kuda. Sementara itu,

dalam hadits An-Nasa'i dari Anas bin Malik disebutkan , ,V '3J- i
F, q *i y h' ,,r} itr Jt : JVt Qidak ada sesuatu yang lebih

dicintai Rasulullah SAW melebihi kuda)."

Hadits ketiga, adalah:

44. Jihad Dilangsungkan Bersama Orang yang Baik dan

Orang yangZhalim, Berdasarkan Sabda Nabi SAW, C|fu ,Ld,

yq, i il Pst Vtl(Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan

hingga hari kiamat)

Itg
t

)-P ;;ir JG *3 y \t ,k dt of 'ryter ij'-o t
#tj';\t e;t;st ii" J'Ht W;
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2852. Dari Urwah Al Bariqi, sesungguhnya Nabi SAW

bersabda, "Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan hingga hari

kiamat; pahala dan harta ramposon".

Keteransan Hadits:

Judul bab ini mirip denganlafazh hadits yang diriwayatkan Abu

Daud dan Abu Ya'la melalui jalur yang marfu' dan mauquf dan Abu

Hurairah. Derajat riwayat ini tergolong baik, hanya saja Makhul tidak

mendengar dari Abu Hurairah. Sehubungan dengan masalah ini telah

dinukil pula riwayat dari Anas sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id

bin Manshur dan Abu Daud, tetapi sanad'nya tidak kuat.

(Berdasarknn sabda Nabi SAW 'kuda terikal...'). Tindakan

Imam Bukhari yang menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk

mendukung pendapatnya (seperti pada judul bab) telah dilakukan juga

oleh Imam Ahmad, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kebaikan

itu akan selalu ada di ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Kemudian

beliau menafsirkannya dengan pahala dan rampasan perang. Harta

rampasiul yang diiringi oleh pahala hanya ada pada kuda yang

digunakan untuk berjihad. Lalu beliau tidak mernbatasinya jika
pemimpinnya adalah orang yang adil. Maka, hal ini menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan dalam mendapatkan keutamaan ini antara

perang bersama pemimpin yang adil atau yang zhalim.

Dalam hadits di atas terdapat motivasi untuk berperang dengan

menggunakan kuda. Selain itu juga terdapat berita gembira yang

menerangkan bahwa Islam dan pemeluknya akan kekal hingga hari

Kiamat. Hal itu dikarenakan diantara konsekuensi jihad adalah adanya

pada mujahidin, dan mereka itu adalah kaum muslimin. Hal ini seperti

hadits lain yang menyebutk un, fit ,;" o'*d" ,it 'q !a* 
Sry 'l

(sekelompok dari umatku senantiasa berperang di atas kebenaran).

Dari hadits di atas, Al Khaththabi menyimpulkan bahwa kuda

yang dipakai untuk berperang memiliki bagian -dari 
harta rampasan

perang- yang menjadi hak penunggangnya. Jika yang dimaksudkan
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Al Khaththabi adalah bagian yang lebih bagi penunggang kuda atas

bagian yang didapatkan oleh pasukan perang yang berjalan kaki, maka

tidak ada perselisihan dalam hal ini- Namun, jika dia maksud bahwa

kuda mendapat dua bagian selain bagian p€nunggangrya, maka ini
termasuk masalah yang diperselisihkaru dan hadits tersebut tidak

mengindikasikan hal itu. Masalah ini akan dijelaskan kernudian.

Catatan:

Ibnu At-Tin meriwayatkan bahwa dalrm riwayat Abu AI Hasan

Al Qabisi judul bab ini disebutkan dengan kalimat 'jihad berlangsung

atas orang baik dan orang zhalim'. tUafsuanya" jihad itu wajib bagi

setiap individu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa judul bab seperti itu tidak
tercantum pada satu pun di antara raskah yang kami teliti- Dalam

naskah kuno dari riwayat Al Qabisi saya mendapatinya seperti yang

dinukil oleh mayoritas periwayat. Disamping itq yang selaras dengan

hadits adalah apa yang tercantum dalam seluruh naskah asli, yaitu

menggunakan kata rna'a (bersama) sebagai ganti alaa (atas).

Hadits yang menyebutkan 'kildo di ubun-ubunnya terikat
kebaikan' telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat selain yang telah

disebutkan terdahulu, yakni; Ibnu Umar, Urwah, Anas dan Jarir.

Adapun yang belum disebutkan adalah; Salamah bin Nufail dan Abu

Hurairah yang dikutip oleh An-Nasa'i, Utbah bitr AM yang dikutip

oleh Abu Daud, Jabir, Asma' binti Yazid dan Abu Dzar yang dikutip

oleh Imam Ahmad, Al Mughirah dan lbnu Mas'ud yang dikutip oleh

Abu Ya'la, Abu Kabsyah yang dikutip oleh Abu Awanah dan Ibnu

Hibban dalam kitab shahih mereka Hudzaifah yang dikulip oleh Al
Buzar, Saudah bin Rubayyi', Abu Umarnah, Adb AI Maliki, An-
Nu'man bin Bisyr dan Sahal Ibnu Al Hanzhalah yang dikutip oleh

Ath-Thabarani, dan Ali yang dikutip oleh Abu Ashim dalam

pembahasan tentang jihad.



Hadits ini dalam riwayat Jabir terdapat tambahan lafazh, e.

,F t Ht Vt! (di ubun-ubunnya ada kebaiknn dan keberhasilan)'.

Sebagaimana ditambahkan pula, tJLitj t4b\A ftw ,*!';UA qSit

f'turQ 1poru pemililmya ditolong atasnya, peganglah ubun-ubunnya

dan berdoalah minta keberkahan untulcrtyo). Adapun kalimat 'para

pemililcnya ditolong atasnya' juga terdapat dalam riwayat Salamah bin

Nufail.

45. Orang yang Menahan Kuda Di Jalan Allah, berdasarkan

firman Allah, "Dan daripada kuda yang ditambatkan"'

(Qs. Al Anfaal I8l: 60)

Jti r;1
l, to,

,1 "i, 4.l.c

,ri u {rb 6?i trtlt'r.t ri:ic * u 
"* 

6-
bt uyri;.;6'et '^fi L:'1. qF fi*- '+

lL: r,t.;l :t -E €L:j u^$t a {-i y, \t ;*'ult iC

lqt u :lc c'i';i {':r's'ii q 
"Y :ftqyi

2853. Ali bin Hafsh bercerita kepada kami, Ibnu Al Mubarak

bercerita kepada kami, Thalhah bin Abu Sa'id mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Aku mendengar Sa'id Al Maqburi menceritakan

bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, 'Nabi sAw

bersabdq 'Barangsiapa menahan lada di ialan Allah karena iman

kepada Allah dan membenarkan janii-Nya, maka makanon, menumon,

kotoran dan lrencing htda itu akan menambah berat pada timbangon

amalnya di hari kiamat'."
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Keteransan Hadits:

(Bab orang yang menahan kuda di jalan Allah berdasarkan

firman Allah 'dan daripada kuda yang ditambatkan'). Maksudnya,

penjelasan tentang keutamaan perbuatan tersebut. Ibnu Mardawaih

dalam pembhasan tentang tafsir meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas

sehubungan dengan ayat ini, beliau bersabda, "*U'6r:U- i AU.*J' tl

4:j ls"trngguhnya syetan tidak mampu (terhadap) ubun-ubun kuda).

,*A ; 
t"b *,b (Ali bin Hafsh bercerita kepada knmi). Dia

aOahf, Al Marwazi. Imam Bukhari berkata, "Saya menjumpainya di
Asqalan tahun 17". Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari
tidak menukil hadits dari Ali bin Hafsh kecuali di tempat ini dan satu

hadits lagi di akhir pembahasan tentang keutamaan Az-Zubah melalui
sanad yang mauquf, dan satu lagi di akhir pembahasan tenang qadar
yang dia sebutkan beriringan dengan Bisyr bin Muhammad.

Sementara itu, Ibnu Abi Hatim telah mengkritik Imam Bukhari
sehubungan dengan nama periwayat ini. Menurutnya, nama periwayat

ini adalah Ali bin Al Husain bin Nasyith. Dia berkata, "Bapakku
bertemu dengannya di Asqalan pada tahun 17".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan Hafsh adalah

nama kakek daripada Ali. Karena dalam Shahih Bukhari terdapat

beberapa guru Imam Bukhari yang dia nisbatkan kepada kakek-kakek
mereka.

* gi 'i. i^b sli lrnahah bin Abu sa'id mengabarkan

kepada kami). Dia adalah Al Mishri (orang Mesir), tinggal di Al
Iskandaria (Alexandria) dan asalnya dari Madinah. Tidak ada

riwayatnya dalam Shahih Bukhari, kecuali yang terdapat di tempat ini.
Bahkan Abu Sa'id bin Yunus berkata, "Dia (Thalhah bin Abu Sa'id)

tidak pemah meriwayatkan hadits yang memiliki sanad yang maushul

selain hadits di atas."

FATITUL BAARI _ I7I



:*i A-y'1 (membenarl<an ianji-Nya)' Yakni berupa pahala

atas perbuatan itu.

Dalam hadits Asma' binti Yazid pada bab sebelumnya

disebutkan,''t;J.i'i i|t #.; g 1 (dan b ar angs iapa mengikatnya lmr e na

riya/pamer dan popularitas). Lalu disebutkan pula, W'ft q'tti

:"li eltt*... (Maka kenyangnya, laparnya"' meniadi kerugian

pada timbangannya).

Al Muhallab dan ulama lainnya berkata, "Pada hadits ini

terdapat keterangan tentang bolehnya mewakafkan kuda untuk

membela dan mempertahankan kedaulatan kaum muslimin' Lalu

disimpulkan darinya tentang bolehnya mewakafkan barang-barang

yang bergerak selain kuda. Kemudian jika barang yang bergerak dapat

diwakafkan maka mewakafkan barang yang tidak bergerak tentu lebih

diperbolehkan lagi.

Adapun maksud 'kotorannya' adalah pahalanya, bukan berarti

kotoran itu sendiri yang ditimbang. Pada hadits ini terdapat keterangan

batrwa seseorang diberi patrala karena niatnya sebagaimana dia diberi

pahala karena amalannya. Faidah lainnya, tidak ada larangan

menyebut sesuatu yang kotor secara langsung jika dibutuhkan.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dari hadits ini dapat diambil faidah

bahwa kebaikan-kebaikan ini diterima dari pelakunya karena adanya

nash yang menyatakan bahwa kebaikan itu berada dalam timbangan

(kebaikan) pelakunya. Berbeda dengan amalan-amalan lain yang

mungkin saja tidak diterima sehingga tidak masuk dalam timbangan

kebaikan. Sementara itu,Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Tamim

Ad-Dari dariNabi SAw, 'i'ok ,*fu do'i !' ,b e|ti $ f
"zi; y '5, qorongsiapa menambatkan kuda di ialan Allah'

kemudion dia berusaha memberi makanannya dengan tangannya,

maka dia mendapatkan sotu kebaikan dengan setiap biii yang

diberikannya).
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46. Nama Kuda dan Himar [Keledail

et *\'*a dt.7" fty.i *i;a o.i/. 1r * r
ti; ,fiJ * *t o;f f1 *t:.Li ;; E;;tz ;'rrri
,fi ,i;rs ,i ir', ,;; ;i; ;ri, r* ,irj- ,:i * *z; t_,G
'J1r- ,:i-,a ,U:ti d;; ;j:C- ri.#ta ,i;r:;st { Jtr-'d Lj
i:A 'r'€t # ,jd i;rii t5 drf ,,rt{G t i,; ,i:;;

.tAt"L, *a ^)Lh, *';rtc*ii ,lLrcJ,1 :Jv

2854.Dari Abdul* O, Abu eatadah, dari bapaknya, bahwa
dia keluar bersama Rasulullah sAw, lalu Abu eatadatr tertinggal di
belakang bersama sebagian sahabatnya, sementara mereka berihrarn
dan dia (Abu Qatadah) tidak. Mereka pun melihat keledai liar sebelum
dia melihatnya. Ketika melihatnya, mereka membiarkannya hingga
Abu Qatadah melihatnya- Dia menunggangi kuda miliknya yang
bernama Jaradah. Dia meminta mereka untuk memberikan
cambuknya, tetapi mereka menolaknya. Akhirnya Abu eatadah
mengambilnya sendiri. Kemudian dia mengejar keledai itu dan
membunuhnya. Setelah itu Abu eatadah memakannya dan mereka
pun memakannya. Namun, kemudian mereka menyesal. Ketika
mereka berhasil menyusul Nabi SAW, beliau bersabda, *Apakah

masih ada sesuatu (yang tersisa dari kcredai itu) pada rrarian?,,
Mereka menjawab, "Masih ada pada kami kaki keledai itu".
Kemudian Nabi SAW mengambil den memakannya.

"ut&',4,0k
'r,'-. ), .. G
dtrj :a.ttl J_..9 

..:Xl

:Jv,l* *yri * "W / /#';A6-
iC ';.;j,t 'i Jra_ ";; t-ut- € *j ^);

, .',. ) " - -..;;Xt :'&X.
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2855. Ubay bin Ka'ab bin Sahal menceritakan kepada kami dari

bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, 'Nabi SAW pernah memiliki

kuda di kebun kami. dan (kuda tersebut) bernama Luhaif'. Abu

Abdillah berkata, "sebagian mereka mengatakan 'Lukhaif ."

. -C t

*3 q,6 ilt ,b Ct'J\ i* ,Jv & bt'out ,.6 ,r
a- - 1. \. /,
,f VS o:Lc ,rlc alll .P r it # l, t:- :Jt;s ";L iJ Jd ,(

c, j*";L'i Jd ,G
cc 1 o 

tt 
.'

.ri :GJt )eai :6Jt * &t L;b nr '"r; rL, ,,Su .Pi'iitt.i,r 
't^i; 

t.i,r ,ri; rair
1' .;> €)u J,.o )t'/ u_ :

; tp ,Ju .&i t;;t
Aa,;illfnr| :.; ,-,J1

I z .,

-i,Li .,,l ;ri ilt 1.Ji ,[-Jt 7s ,* qtr',r: ,& * t;;i tj ir3?4
,

f'Ht :"1u t,,6r n H:iyif ar J;, i i)Z .t* *':)H
.rrisg

2856. Dari Mu'adz RA, dia berkata, "Aku pernatr mengiringi

Nabi SAW di atas keledai yang bernama Ufair. Beliau bersabda,

'Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas

hamba-Nya dan apa hak hamba atas Allah?' Aku berkata, 'Allah dan

Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya hak

Allah atas hamba adalah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan

sesuatu dengan-Nya, sedangkan hak hamba atas Allah adalah tidak

menyil<sa orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya'. Aku

berkata, qWahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita

gembira ini kepada orang-orang?' Beliau bersabda, 'Jangan

sampailran berita gembira ini kepada mereka sehingga mereka akan

bersandar (dengan berita itu dan tidak mau berbuat)' ."

Ut ,nu ,!-lt Li ,k :'Jv'^p?nt *e., Iy i fi'*
L, i 6.'(-,6 iJr- .U:\L'; Jti tl Li'{*"t f \t *

," ., , .o z . 
o 

.z.lF oU-u3 d!.2
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2857. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, *Terjadi sesuatu
yang mengejutkan di Madinah, maka Nabi SAW meminjarn kuda
yang diberi nama Mandub. Beliau bersabda, 'Kami tidck merihor
sesuatu yang mengejutkan. sungguh kami mendapati larinya sangat
kencang".

Keteransan Hadits:

(Bab nama kuda dan himar [keledaifi. Maksudnya tentang
syariat pemberian nama untuk keduanya. Demikian pula hewan-
hewan lainnya dapat diberi nama yang dapat mengkhususkan dari
selain jenisnya. Para penulis sirah nabawiyah telatr menaruh perhatian
tersendiri tentang nama kuda Nabi sAw yang disebutkan dalam
riwayat serta nama-nama hewan lain milik beliau.

Dalam hadits-hadits yang disebutkan pada bab ini terdapat
penguat bagi pendapat mereka yang menyebutkan nasab sebagian
kuda-kuda Arab yang asli. Karena nama-nama itu untuk membedakan
antara individu dalam satu jenis.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Qatadah tentang kisah berburu keledai liar,
yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji- Adapun yang
dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat ,dia menunggang kada
yang bernama Jaradah'. Kata 'jarad' adalah nama jenis kuda. Dalam
kitab sirah lbnu Hisyarz dikatakan bahwa nama kuda Abu eatadah
adalah Hazwah. Mungkin kuda ini memiliki dua nama atau salah satu
dari kedua kata itu telah mengalami perubahal, dan apa yang
tercantum dalam Shahih Bukhari harus dijadikan pedoman.

Kedua, hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang kuda Nabi
sAw yang bernama Luhaif di kebun mereka- Ibnu eurqul berkata,
"Para ulama menukil dari Ibnu Sarraj dengan lafazh 'Lahif--

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata inilah yang dibenarkan otrch Ad-
Dimyati dan ditegaskan oleh Al Harawi, dan dia berkata, "Dinarnakan
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demikian karena ekomya yang panjang". Seakan-akan kuda ini dapat

menyapu tanah dengan ekornya.

U.ilt :'&hii )t1 $ebagian merekn mengatakan 'Lukhaif').

Mereka menukil dengan dua kata yang sedikit berbeda. Riwayat

dengan kata'LuWuf disebutkan oleh Abdul Muhaimin bin Abbas

bin Sahal, yaitu saudara laki-laki Llbay bin Abbas. Adapun kata dalam

riwayat lbnu Mandah adalatr, i * y *t y ht 
"& l' )?'S-oe

,qpti ,')tf irplri- Pj ^;tbh, ,k o1r'cLi ,;,tj'l-^tx *;'.t)r1 tiL
'l

',-i:!Uti (Rasululloh SAW memiliki tiga ekor kuda pada Sa'ad bin

Sa'ad [anok daripada SahalJ. Alat mendengor Nabi SAW menamainya

Lizaz, Zlrorib, dan LukhaiJ). Sementara itu, cucu Ibnu Al Jauzi

rneriwayatkan bahwa Imam Bulltrari membatasinya pada lafazh

'Lukhaif .

Ibnu Al Atsir menukil dalam kitab An-Nihayah dengan kata

'Julaif . Pernyataan ini sebelumnya telah dikemukakan oleh penulis

kitab l/ Mughrts.Ibnu Al Atsir berkata, "Jika lafazh ini akurat maka

maknanya adalah anak panatr yang matanya lebar, seakan-akan kuda

tersebut dinamakan demikian karena kecepatannya". Namun, Ibnu Al
Jauzi menyatakan bahwa telah dinukil pula dengan lafazh'Nuhaif
yang berasal dari kata nafoafoh (kurus).

Ketiga, hadits Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah atas hamba-

Nya dan hak hamba atas Allah.

#L'i Je- :9 ,P *t y &, ,k ,.;)t Ji)'d? (Aku pernah

mengiringi Nabi SAW di atas himar yang bernama Ufair). Ufair

berasal dari kata ufr,adalahsalah satu wama tanah, yaitu warna merah

yang keputih-putihan. Seakan-akan keledai itu dinamakan demikian

karena warnanya Mereka yang membaca ughf telah melakukan

kesalahan. Disamping itu, Nabi SAW memiiiki satu keledai yang lain

yang diberi namaYa'fur.
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Ibnu Abdus mengklaim bahwa kedua nama itu adalah nama

untuk satu keledai. Pendapat Ibnu Abdus dikuatkan oleh penulis kitab
Al Huda. Tapi pendapat mereka dibantah oleh Ad-Dimyathi, dia
berkata, "Ufair dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh Al Muqaiqis,
sedangkan Ya'frr dihadiahkan kepada beliau oleh Farwah bin Amr,
hanya saja sebagian mengatakan sebaliknya". Ya'fur adalah nama

anak kijang. Seakan-akan keledai itu dinamakan demikian karena

kecepatannya.

Al Waqidi berkata, "Ya'fiir mati saat Nabi SAW kembali dari
haji Wada'." Pendapat ini dibenarkan oleh An-Nawawi dari Ibnu
Shalah. Tapi ada pula yang mengatakan Ya'fur menjatuhkan dirinya
ke dalam sumur saat Nabi SAW meninggal dunia. Keterangan ini
tercantum dalam hadits panjang yang disebutkan Ibnu Hibban ketika
membicarakan biografi Muhammad bin Martsad dalarn krtabnya Adh-
Dhu'afa. Dalam hadits ini dikatakan pula bahwa Nabi SAW
memperolehnya sebagai rampasan perang dari Khaibar. Disebutkan
pula bahwa Ya'fur berbicara kepada Nabi SAW dengan mengatakan

bahwa tadinya dirinya dimiliki oleh seorang Yahudi, dan kakeknya
telah menurunkan 60 keledai untuk ditunggangi paranabi. Lalu Ya'fur
berkata, "Tidak ada yang tertinggal di antara mereka selain aku,

sedangkan engkau adalah penutup para nabi", oleh karena itu Nabi
SAW memberi rurma Ya'fiu. Beliau SAW senantiasa naik Ya'fur
untuk urusan-urusannya dan mengufusnya unfuk menemui seseorang,

lalu Ya'fur mengetuk pintu orang yang dimaksud dengan kepalanya,

maka orang itu pun mengetahui dirinya dipanggil oleh Rasulullah

SAW. Ketika Nabi SAW wafat, Ya'fur datang ke sumur Abu Al
Haitsam bin At-Taihan dan menjatuhkan diri ke dalarnny4 sehingga

sumur itu menjadi kuburan baginya- Ibnu Hibban berkata, "Cerita ini
tidak memiliki sumber yang jelas dan sanad periwayatannya sangat

lemah".

t3i(tj @ehingga merel<a akan bersandar). Masalah ini telah

dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang ilmu. Kemudian
hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati
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dari jalur Anas bin Malik dari Mu'ad z,tetapitidak disinggung tentang

nama keledai.

Hadits yimg serupa telah disebutkan pada pembahasan tentang

Ilmu dari Anas bin Malik. Namun, dalam pembahasan tersebut

berkaitan dengan syahadat loa ilaqha illallaah. Sedangkan di tempat

ini berkaitan dengan hak Allah atas hamba-hamba-Nya, maka

keduanya adalah hadits yang berbeda. Adapun Al Humaidi dan yang

sependapat dengannya telah melakukan kekeliruan karena menjadikan

kedua hadits tersebut sebagai satu hadits. Memang benar, pada setiap

hadits itu terdapat larangan Nabi SAW untuk menyampaikannya

kepada manusia, tapi hal ini tidak berkonsekuensi bahwa keduanya

merupakan hadits yang sama. Kemudian hadits yang terdapat dalam

pembahasan tentang ilmu disebutkan, "Mn'adz mengabarkan hal itu

saat akan meninggal dunia karena khawatir berdosa". Namun, lafazh

serupa tidak terdapat di tempat ini.

Keempat, hadits Anas tentang kuda Abu Thalhah.

Fembahasannya telatr dijelaskan pada akhir pembahasan tentang

hibah. Adapun hubungannya dengan judul bab sangat jelas.

47. Tentang Kemalangan Kuda

G?i:,SG,q/1,f
";t'.-; :Jv cin

2858. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdullah telah

mengabarkan kepadaku, bahwa Abduilah bin Umar RA berkata, "Aku

mendengar Nabi SAW bersaMa, 'sesungguhnya kemalangan itu ada

pada tiga (perkara); latda, wanita, dan tempat tinggal'."
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2859. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Apabila ada (kemalangan) pada sesuatu maka ada

pada wanita, kuda dan tempat tinggal."

Kete{ansan Hadits:

(Bab tentang kemalangan kuda). Maksudnya, apakah hal ini
berlaku secara umum atau khusus bagi sebagian kuda? Apakah hal itu
dipatrami secara zhahir atau harus ditakwilkan? Masalatr ini akan

dijelaskan kemudian.

Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan hadits Sahal bin Sa'id

setelah hadits Ibnu Umar merupakan isyarat bahwa pembatasan yang

terdapat pada hadits lbnu Umm tidak dapat dipahami secara

zhahirnya. Sedangkan penyebutan judul bab berikutnya, yaitu 'Kuda
itu Ada Tiga' merupakan isyarat bahwa kemalangan yang dimaksud

khusus bagi sebagian kuda. Semua ini merupakan kejelian dan

ketelitian pemikiran Imam Bukhari.

eL' d?i (Salim telah mengabarkan kepadaku). Demikian

Syu'aib menegaskan dari Zuhri, yakni bahwa Salim mengabarkan

langsung kepadanya. Sehubungan dengan masalah ini Ibnu Abi Dzi'b
melakukan suatu keganjilan, dimana dia menyisipkan seorang

periwayat bernama Muhammad bin Zubaid bin Qanqad antara Zuhn
dari Salim. Adapun Syu'aib hanya menukil dari Zuhri dari Salim

tanpa menyinggung periwayat lain. Versi Syu'aib didukung oleh Ibnu

Juraij, dimana dia menukil dari Ibnu Syihab (Az-Ztthn\ langsung dari

Salim. Riwayat Ibnu Juraij dikutip oleh Abu A,wanah. Demikian pula

Utsman bin Umar menukil dari Yunus dari Az-Ztthi seperti yang

akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan. Hal serupa

dikatakan oleh mayoritas murid Suftan. Kemudian At-Tirmidzi

/.
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menukil dari Ibnu Al Madini dan Al Humaidi, bahwa Suffan berkata,

,,Az-Zrfit,i-tidak menukil hadits ini kecuali dari Salim". Demikian pula

yang dinukil oleh Imam Ahmad dari Suffan, "Kami tidak

menghafalnya kecuali dari Salim."

Akan tetapi pembatasan ini tidak dapat diterima, karena Imam

Malik telah menukil hadits yang dimaksud dari Salim dan Hamzah

(keduanya adalah putra Abdullah bin Umar) dari bapak mereka.

Sementara Malik adalah pakal senior dalam bidang hadits, khususnya

dalam riwayat dari Az-hhri. Ibnu Abi Umar telah menukil riwayat

yang serupa dari Sufyan sendiri seperti yang dikutip oleh Imam

Muslim dan At-Tirmidzi. Hal ini berkonsekuensi bahwa Suffan telah

meralat pendapatnya yang terdahulu.

Adapun Imam At-Tirmidzi telah memposisikan riwayat Ibnu

Abi Umar sebagai riwayat yang lemah. Sementara itu versi riwayat

Yunus telah dinukil oleh Imam Malik dari Ibnu Wahab seperti akan

disebutkan pada pembatrasan tentang pengobatan, Shalih bin Kaisan

yang dikutip oleh Imam Muslim, Abu Uwais yang dikutip oleh Imam

Ahmad, dan Yahya bin Saad, Ibnu Abi Atiq sena Musa bin Uqbah

yang dikutip oleh An-Nasa'i. Mereka semua menukilnya darf Az-

Ziuhi_ dari Salim dan Hamzah. Lalu diriwayatkan oleh Ishaq bin

Rasyid dari Az-Zuhri dari Hamzah saja seperti dikutip oleh An-Nasa'i'

Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Awanah

dari jalur Uqail dan Abu Awanah dari Syabib bin Sa'id dati Az'Z;riltri'

Kemudian diriwayatkan oleh Al Qasim bin Mabrur dari Yunus dengan

hanya menyebutkan Hamzah. Riwayat A1 Qasim ini dinukil pula oleh

An-Nasa'i. Hal serupa diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Rabah bin

Zaid dai Ma'mar. Lalu An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abdul

wahid dari Ma'mar dengan hanya menyebutkan Salim. Nampaknya

Az-Zrthi terkadang mengumpulkan keduanya dalam satu sanad dart

terkadang pula hanya menyebutkan salah satunya. Sementara itu

diriwayatkan oleh Ishaq dalam Musnad-nya dari Abdttnazzaq, dari

Ma'mar, dan Az-Ztthri, dia berkata, "Dari Salim atau Hamzah atau

keduanya". Kandungan riwayat ini telah dinukil pula dari Hamzah
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melalui periwayat selain Az-Zlhri. Riwayat yang dimaksud dinukil
oleh Imam Muslim dari jalur Utbah bin Muslim dari Hamzah.

Y eQtada tiga).Maksudnya, ada pada tiga perkara. Demikian

dikatakan oleh Ibnu Al Arabi. Dia berkata, "Pembatasan di sini
dinisbatkan kepada kebiasaan bukan kepada fitrah atau naluri".
Sementara itu Imam Malik dan Sufyan serta periwayat lainnya

menukil tanpa menyebut lafazh'innama'. Akan tetapi dalam riwayat

Utsman bin Umar disebutkan, #t e e#, tt;: ,ag 13 6jltb I
(Tidak ada 'adwa fkeyakinan bahwa penyakit itu menular dengan

sendirinya tanpa kekuasaan Allah -ed.J dan tidak pula thiyarah hikap
pesimis yang menghalangi untuk melakukan suatu perbuatan -ed.J,

dan sesungguhnya kemalangan itu ada pada tiga hal.).

Imam Muslim berkata, "Tidak seorang pun yang menyebutkan

dalam hadits Ibnu Umar lafazh 'tidak ada'adwa' kecuali Utsman bin
Umar". Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal serupa terdapat pula

dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan Abu Daud,

akan tetapi disebutkan di dalamny a, elrf e ipt # of (Sekiranya

ada thiyarah pada sesuatu...).

Makna lahiriah hadits menyatakan bahwa kemalangan dan

pesimis itu terdapat pada tiga perkara ini. Ibnu Qutaibah berkata,

"Penjelasannya, bahwa kebiasaan masyarakat Jahiliyatr adalah

melakukan tathayyr, maka Nabi SAW melarang mereka untuk

melakukannya seraya mengajarkan bahwa sesungguhnya thiyarah itu
tidak ada. Namun, ketika mereka enggan meninggalkan kebiasaan itu,

maka tersisa tiga hal di atas".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Qutaibah telah memahami

hadits tersebut sebagaimana makna lahiriahnya. Pernyataannya ini
berkonsekuensi bahwa seseorang yang menganggap sial dengan salah

satu dari tiga hal tersebut niscaya akan ditimpa sesuatu yang tidak dia

inginkan.
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Menurut A1 Qurthubi, hal itu tidak boleh dipahami sebagaimana

keyakinan kaum Jahiliyah bahwa yang demikian itu dapat

mendatangkan mudharat dan manfaat dengan sendirinya, karena

pemahaman seperti ini tidak benar. Namun yang dia maksud adalah

ketiga hal tersebut merupakan hal yang paling banyak dijadikan

manusia untuk melakukan tathayyur. Barangsiapa yang timbul sesutu

dalam hatinya maka dia diperkenankan untuk meninggalkannya dan

menggantinya dengan yang lain".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Umar Al Asqalani -
yakni Ibnu Muhammad bin zaid bin Abdullah bin umar- dari

bapaknya dari Ibnu Umar (seperti akan disebutkan pada pembahasan

tentang nikah) disebutkan dengan lafazh, :€ eo'€ll,SuigJl ryf S

1 (Mereka menyebutkan tentang kemalangan, maka beliau

bersabda, 'Apabila kemalangna itu ada pada sesuatu maka ada

pada...). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan , iV 7pt 7 U-'ot

'r* (li*" ada kemalangan yang benar-..). Sedangkan dalam riwayat

Utbah bin Muslim disebutkan, :€ ei'3Jir itS 'ot (lit" kemalangan

itu ada pada sesuatu...). Demikian pula dalam hadits Jabir yang

dikutip oleh Imam Muslim, yang selaras dengan hadits Sahal bin Sa'ad

(hadits kedua pada bab di atas). Riwayat-riwayat ini berindikasi tidak

adanya penetapan dan kepastian dalam hal ini, berbeda dengan

riwayat Az-Zufui.

Ibnu Al Arabi berkata, 'oMaksudanya, jika Allah menciptakan

kemalanganlkesialan pada sesuatu, maka Allah menciptakannya pada

ketiga perkara tersebut".

Al Maziri berkata, "secara garis besar, riwayat ini menyatakan

bahwa jika kemalangan/kesialan itu benar adanya, maka ketiga

perkara inilah yang paling patut ada kemalanganlkesialan itu di

dalamnya". Artinya, rasa kemalangan/kesialan dalam jiwa terhadap

ketiga perkara ini lebih banyak dibandingkan hal-hal lain'
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Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia mengingkari hadits ini.

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya dari

Muhammad bin Rasyid dari Makhul, dia berkata, dikatakan kepada

Aisyah, "sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, & :t J'*t',)13

y e1j3Jr :{: y bt (Rasulullah saw bersabda kemalangan itu

pada tiga perkara). Dia berkata, 'Dia tidak hafal (secara utuh), hanya

saja dia masuk saat Nabi SAW bersabda, €|bt o'i'ta- i3ijr ir .pti

i* Gr*oga Atlah membunuh orang Yahudi, mereka mengatakan

bahwa kemalangan ada pada tiga perknra). Dia mendengar bagian

akhir dan tidak mendengar awalnya"'.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Makhul tidak mendengar

langsung riwayat ini dari Aisyah, maka statusnya munqathi' (sanad-.

nya terputus). Akan tetapi Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Al
Hakim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Abu Hassan, '6 *t ot

*t y.i" ,p !t'S?j oi ,i6 i;;; v.l'ot ,'tut ,zt,o * >t t fib \Fi.

6;: ,'i6 u ,uai $ts rirai'1 g$.rr1 ai';srj /'it e'rpsq ,Jti
gui i t'r:H ri( 4t^6lr .1ii ir1 i)ri ltrtungguhnya dua orang dari

bani Amir masuk menemui Aisyah, keduanya berknta, 'Abu Hurairah
M berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAl4/ bersabda, 'Pesimis itu

terdapat pada kuda, wanita dan tempat tinggal'. Aisyah pun sangat

marah serayq berkata, 'Beliau tidak mengatakan demikian, tetapi

beliau bersabda, 'Sesungguhnya masyarakat Jahiliyah biasa meraso

pesimis karena perkara-perknra tersebut'.). Tidak ada makna

pengingkaran Aisyah terhadap Abu Hurairah dalam masalah itu
selama sahabat lain telah menukil riwayat yang serupa dengan riwayat

Abu Hurairah.

Ulama yang lain menakwilkan bahwa sabda Nabi SAW tersebut

adalah untuk menjelaskan keyakinan manusia saat itu, bukan sebagai

berita dari Nabi SAW yang mengakui eksitensinya. Namun, redaksi
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hadits-hadits shahih yang telah disebutkan tidak menerima

penakwilan ini.

Ibnu Al Arabi berkata, "Pemyataan ini tidak dapat diterima,

karena Nabi SAW tidak diutus untuk mengabarkan keyakinan

manusia masa lalu atau yang sedang berlangsung, bahkan beliau

diutus untuk mengajarkan mereka apa yang harus diyakini".

Adapun riwayat yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadits

Hakim bin Muawiyah, dia berkata, J] * A' .J-" A' jr-l '+

,r-ltt 7i.ig tl'nlt d iJ' L'& s't .ip t ,i'r- (.qku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada kemalangan, dan mungkin saja

keberuntungan terdapat pada wanita, tempat tinggal dan kuda'.),

dalam sanad-nya terdapat kelemahan disamping menyelisihi hadits-

hadits yarg shahih.

Abdurrazzaq berkata dalam kitabnya Al Mushannaf dari
Ma'mar, "Aku mendengar orang yang menafsirkan hadits ini (hadits

pada bab di atas) mengatakan, bahwa kemalangan wanita itu jika tidak

dapat melahirkan (mandul), kemalangan kuda apabila tidak digunakan

berperang, dan kemalangan tempat tinggal adalah tetangga yang

buruk".

Abu Daud meriwayatkan dalam pembahasan tentang

pengobatan dari Ibnu Al Qasim dari Malik, bahwa dia ditanya

mengenai hal itu, maka dia berkata, "Berapa banyak tempat yang

didiami manusia dan mereka binasa". Al Maziri berkata, "Imam Malik
memahami sebagaimana makna zhahirnya. Maksudnya, bahwa takdir
Allah itu terkadang sesuai dengan kejadian yang tidak diinginkan oleh

penghuni rumah, maka seakan-akan itu yang menjadi penyebab

terjadinya keburukan, atau kesialan tersebut dinisbatkan kepada

penghuninya bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi sekadar

perluasan dari segi bahasa."

Ibnu Al Arabi berkata, "Imam Malik tidak bermaksud

menisbatkan kemalangan kesialan yang terjadi kepada tempat tinggal,

184 - FATIII'L BAARI



tetapi itu hanya merupakan ungkapan tentang kebiasaan yang terjadi
di dalamnya, maka dia mengisyaratkan agar seseorang keluar dari

tempat tinggalnya untuk menjaga keyakinannya agr tidak bergantung

pada yang batif'. Sebagian mengatakan, "Makna hadits adalah bahwa

ketiga perkara ini menyiksa hati dalam waktu lama meskipun tidak
disukai, karena ketiga hal itu senantiasa menyertai seseorang sebagai

tempat tinggal dan pendamping, meski tanpa meyakini adanya

kesialan di dalamnya. Maka hadits di atas mengisyaratkan untuk
memisahkan diri dari hal-hal tersebut agar siksaan itu hilang dengan

segera."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang disinyalir Ibnu Al
Arabi tentang makna perkataan Imam Malik lebih tepat. Hal ini sama

halnya dengan perintah menghindar dari orang yang berpenyakit kusta

seraya menafikan penularan penyakit tersebut. Maksudnya untuk
menutup jalan menuju kerusakan sejak dini agar jika takdir itu benar

terjadi, maka tidak timbul keyakinan bahwa yang demikian
disebabkan penularan atau keyakinan adanya kesialan. Akibatnya,
timbul apa yang dilarang untuk diyakini. Maka hadits di atas memberi

isyarat untuk menjauhi hal-hal seperti itu.

Jalan keluar bagi mereka yang mengalami hal seperti itu adalah

segera pindah dari tempat tinggalnya, karena jika dia tetap tinggal di
tempat ini niscaya kejadian yang dialaminya mendorongnya untuk
meyakini bahwa tempat itu benar-benar mendatangkan kesialarV

kemalangan.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dan dinyatakan

shahih oleh Al Hakim dari jalur Ishaq bin Thalhah dari Anas, ,k;'rlC

,u.i q P ,sli 4a:t* ,tir;1t $t:Jt W I /t d & \!''l?,t u

z*5 6:t35 ,j6 (Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami di suatu tempat, dan saat itu jumlah dan harta

kami menjadi banyak. Kemudian kami pindah ke tempat lain mako di
tempat itu (jumlah dan harta knmi) menjadi sedikit'. Beliau bersabda,
'Tinggalkanloh ia tempat yang burufr'.). Kemudian dalam hadits
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Farwah bin Musaik terdapat keterangan yang mengindikasikan bahwa

dialah orang yang bertanya. Hadits ini memiliki penguat dari hadits

Abdullah bin Syaddad bin Al Had (salah seorang pemuka tabiin). Dia

memiliki riwayat dengan sanad yang shahih sampai kepada

Abdunazzaq.

Ibnu Al Arabi berkata: lmam Malik meriwayatkan dari Yahya

bin Sa'id melalui sanad yang munqathi', "Tempat tinggal yang

dimaksud dalam hadits itu dahulunya adalah milik Mukmil -yakni
Ibnu Auf- (saudara Abdurrahman bin Aufl". Dia juga berkata, "Hanya

saja Nabi SAW memerintahkan mereka untuk keluar dari tempat

tinggal itu, karena mereka meyakini bahwa musibah yang menimpa

berasal dari tempat itu, padahal tidak demikian. Akan tetapi Allah
menjadikan semua itu sesuai dengan ketetapan-Nya yang

diperlihatkan. Mereka diperintah untuk keluar agar jika terjadi

musibah lagi, mereka tidak berkeyakinan seperti itu terus-menerus.

Ibnu Al Arabi berkata, "Sikap Nabi SAW yang menyifati tempat

tinggal tersebut sebagai tempat yang buruk menunjukkan

diperbolehkannya hal itu, dan menyebutnya sebagai tempat yang

buruk karena peristiwa yang terjadi di tempat itu juga tidak dilarang

selama tidak meyakini bahwa keburukan itu berasal darinya. Bahkan

mencela tempat terjadinya sesuatu yang tidak disukai tidak dilarang,

meskipun hal tersebut tidak berasal darinya menurut syara'.

Sebagaimana halnya pelaku maksiat dicela atas perbuatannya

meskipun pada dasamya perbuatan itu terjadi atas ketetapan Allah".

Al Khaththabi berkata, "Kalimat pada hadits tersebut adalah

pengecualian dari yang bukan satu jenis. Maksudnya, membatalkan

madzhab Jahiliyah dalam masalah tathal,yur. Seakan-akan Nabi

mengatakan Jika salah seorang di antara kamu memiliki rumah yang

tidak senang ditempati, atau memiliki istri yang tidak ia sukai, atau

mempunyai kuda yang tidak diinginkan untuk ditungganginya, maka

hendaklah ia meninggalkannya'." Al Khaththabi juga berkata, "Ada
juga yang mengatakan bahwa sialnya tempat tinggal adalah

dikarenakan kondisinya yang sempit dan tetangga yang buruk,
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sedangkan sialnya wanita itu karena tidak dapat melahirkan (mandul),

adapun sialnya kuda adalah karena tidak dapat digunakan berperang.

Sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya adalah apa yang
disebutkan dalam hadits yang dinukil melalui sanad yang lemah oleh

Ad-Dimyathi, Jili V jlir;sr ,* 6fs ,?)#'# q:* ,"'r;sr oG $1.

'uif; 
u9i irili q g" r ,.;ir q;,q )$,st u€ 69 ,i;1p,; o9t

(Jika kuda berontak maka kuda itu sial, jika wanita rindu kepoda

suaminya yang pertama maka wanita itu siol, dan jika tempot tinggal
jauh dari masjid sehingga tidak terdengar suora adzan maka rumah

itu sial).

Sebagian mengatakan sabda Nabi SAW ini diucapkan pada awal

mula Islam, dan setelah itu dihapus oleh firman-Nya, zU U,+Ai g

iY C \i 6::1 e :|l't *')\i e (ridak ada yang *rn,*oo daripada

musibah di bumi dan tidak pula pada diri-diri kamu melainkan
(tertulis) di kitab). Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Akan
tetapi penghapusan suatu dalil tidak dapat ditetapkan berdasarkan

kemungkinan. Terutama apabila dua dalil yang nampak bertentangan

dapat dikompromikan. Terlebih lagi dalam riwayat ini telah
disebutkan penafian tathayyur, kemudian ditetapkannya pada hal-hal
yang telah disebutkan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa kemalanganlkesialan pada

hadits itu dipahami sebagai ketidakcocokan dan buruknya tabiat.

Sama seperti yang disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash

dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, 'a?;Sr ,7r a.36, o:
i'ilt 'rrrst ,yst 4(* ,ti ir#t 'i;r;ti ,C,Ut 5,J;jlr1 ,ia.t*st

ir-f' .'-rlt) ,i,ilt 'r;;,:r1 (Termasuk kebahagiaan seseorong

adalah; wanita yang shalihah, tempat tinggal yang baik, dan

kendaraan yang nyaman. Sementara termasuk kesengsaraan

seseorang adalah; wanita yang jahat, tempat yong buruk, dan
kendaroan yang buruf). Perkara ini khusus bagi sebagian hal yang

disebutkan dan tidak berlaku bagi sebagian yang lain. Demikianlah
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yang ditegaskan oleh Ibnu Abdil Barr, dia berkata, "Hal itu terjadi
bagi sebagian kaum tanpa yang lain, dan semuanya berlaku atas takdir
Allah".

Al Muhallab berkata (yang kesimpulannya), "Kalimat' kesialan

itu oda poda tiga hal'ditujukan kepada mereka yang selalu melakukan

tothayyur, dan tidak mampu menghilangkannya dari dirinya. Maka
dikatakan kepada mereka, 'Itu terjadi pada hal-hal tersebut yang

senantiasa menyertai seseorang dalam sebagian besar keadaannya.

Jika hal itu terjadi maka tinggalkanlah dan jangan kalian menyiksa diri
karenanya'. Pandangan ini didukung oleh penyebutan hadits yang

dimulai dengan penafian tathayyur. Disamping itu didukung oleh dalil
yang dikutip oleh Ibnu Hibban dari Anas dari Nabi SAW, ,rg ,

,rit q :€ e'6t u, ;#'i *'rprt (Tidak ada thiyarah, dan

Thiyarah itu hanya bagi mereka yang melakukannya, sekiranya hal itu
oda malra ada pada wanita...". Akan tetapi akurasi hadits ini masih
diperbincangkan, karena ia berasal dari riwayat Utbah bin Humaid
dari Ubaidillah bin Abu Bakar dari Anas. Sementara Utbah
diperselisihkan tentang keakuratan riwayatnya. Masalah yang

berkaitan dengan tathayyur (rasa pesimis) dan fo'l (optimis) akan

disebutkan kembali di akhir pembahasan tentang pengobatan.

Catatan:

Semua jalur periwayatan hadits ini telah menyebutkan tiga hal di
atas. Akan tetapi Ibnu Ishaq menukil dalam riwayat Abdunazzaq,

"Ma'mar berkata, Ummu Salamah berkata, 'dan pedang'.". Abu Umar
berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh Juwairiyah dari Malik dat', Az-
Zuhn dari sebagian keluarga Ummu Salamah dari Ummu Salamah".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dimaksud dinukil oleh

Ad-Daruquthni dalam kitab Ghara'ib Malik dengan sanad yang
shahih sampai Az-ZrlJrrri. Juwairiyah tidak menyendiri dalam

menukilnya, bahkan didukung oleh Sa'id bin Daud dari Malik
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sebagaimana dikutip oleh Ad-Daruquthni. Adapun keluarga Ummu
Salamah yang dimaksud adalah Abu Ubaidah bin Abdullah bin
Zam'ah. Namanya disebutkan Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Z;uhri
dalam riwayatnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur
ini dengan sanad yang maushul, dia berkata, "Diriwayatkan dari Az-
Zu}ri dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah dari Zainab binti
Ummu Salamah dari Ummu Salamah bahwa dia menceritakan ketiga
perkara ini seraya menambahkan yang lain, yaitu 'pedang'. Abu
Ubaidah yang dimaksud adalah Ibnu binti Ummu Salamah, ibunya
adalah Zainab binti Ummu Salamah. Kemudian hadits di bab ini
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ibnu Abi Dzl'b dari Az-Zulyi
seraya menyisipkan kata 'pedang'.

;{t;iq ,,,,ijrs ,rl'";rt e :g ei,6 Lt gika ada [kematanganJ

pada sesuatu maka pada wanita, kuda dan tempat tingga[). Demikian
yang terdapat pada semua naskah dan juga dalam kitab Al
Muwaththa', hanya saja pada bagian akhir ditambahkan, ii3t uj
(yalmi kemalangan/kesialan). fuwayat yang disertai tambahan telah
dinukil oleh Imam Muslim. Sementara Ismail bin Umar meriwayatkan
dari Malik dan Muhammad bin Sulaiman Al Harrani dari Malik
dengan lafazh, .. :l]Jt I :€ C ij!J' ;,s€ s1(Jika kematangan itu

ada pada sesuatu maka ada pada wanita...). Riwayat ini dikutip oleh

Ad-Daruquthni. Akan tetapi dalam riwayat Ismail tidak disebutkan, uf

7t' (poda sesuatu). Riwayat yang sama dinukil oleh Abu Bakar bin

Abi Syaibah dan Ath-Thabarani dari riwayat Hisyam bin Sa'ad dari
Abu Hazim, dia berkata, "Mereka menyebutkan kemalangan di sisi

Sahal bin Sa'ad, maka dia berkata..." lalu disebutkan hadits

selengkapnya. Imam Muslim telah menukilnya dari jalur Abu Bakar

akan tetapi tidak menyebutkan lafazhnya.
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48. Kuda Untuk Tiga (Golongan), dan firman Allah, "Dan (Dia

teloh menciptakan) kudu, bighal dan keledui, agar kamu

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah
menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya'"

(Qs. An-Naht [16]: 8)

,iG *i y \t J:" !t'J';'r'oi a ?nt'*,,', t;'.i o.ri *
'; qlt fiG J\ ,tr, e3 ,7 hT,t ,?i ,y).i>u.';ar

e42ii,*\:.,'rl {j €'JtbG ytW qVb..t,Pti"i
?fi 6t'!, *>U,.- l^: Uk ?':)t'ri {;t e "i: W'!, ,{ ?c t;'rGr, q1"ri'dg }'ti G; "&'$ t&b

,'i o(1.r.- Ut ok ry-|ti'rj- {, :U.fr 11 -} ,{t
4.

.ui ,* );: 
"re, 

rv-,)l $tr ,6't iG;t fA rA., ,Pt':

UrG Ui6;lw ,tt * *i y\' J:" ltJ;r|Fj
'W- U3t;tr; A'rS'r:tr;t,'[*a;,"sf i'iuir a;uir :*fr t-ri 11

,.. ,, -o'."'r-'-o'(ot-tf 2tt oY
2860. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Kuda untuk tiga (golongan); untuk satu orang pahala, untuk satu

orang tirai (pelindung), dan satu orang mendapatkan dosa. Adapun

orong yqng mendapatkan pahala adalqh orang yang mengikatnya di
jalan Allah dan memperpanjang (talinya) pada tempat merumput atau

kebun, tempat merumput otau kebun yang terkena oleh talinya mako

sebagai kebaikan baginya. sekiranya kuda itu memutuskan tali

pengilcatnya lalu lari dengan cepat satu atau dua putaran, makn

kotoran dan jejatcnya merupaknn kebaikan baginya. Seandainya kuda
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itu melewati sungai lalu minum airnya tanpa ada keinginqn dari
pemilik untuk memberinya minum, maka yang demikian adalah
kebaikan baginya. Sedangkan orang yang mendapatkan dosa adalah
orang yqng mengikatnya karena berbangga, pomer dan persiapan
untuk menyerang pemeluk Islam, maka kuda itu adalah dosa karena
hal demikion". Kemltdian Rasulullah ditanya tentang himar, maka
beliau bersabda, *Tidak diturunkon kepadaku mengenainya kecuali
ayat yang memiliki cakupan luas dan tiada bandingnya, 'Barangsiapa

beramal baik meski seberat dzaryah niscaya dia akan melihatnya, dan
barangsiapo yang beramal buruk meski seberat dzarrah niscayo dia
akan melihatnyo'."

Keteransan Hadits:

(Bab kuda untuk tiga [golongan). Demikian Imam Bukhari
hanya menyebutkan bagian awal hadits. Dia mengalihkan
penafsirannya kepada apa yang disebutkan dalam hadits. Tapi
sikapnya ini dipahami oleh sebagian pensyarah sebagai pembatasan,
dia mengatakan, "Memelihara kuda tidak lepas dari tiga keadaan;
harus, boleh dan dilarang. Termasuk dalam kategori 'oharus" adalah
wajib dan mandub (dianjurkan), sedangkan dalam kategori terlarang
adalah makruh dan haram sesuai perbedaan maksud (niat),,.
Pandangan ini ditanggapi oleh pensyarah lainnya bahwa mubah
(boleh) tidak disinggung dalam hadits. Sebab bagian kedua yang
diduga berkenaan dengan mubah telah disebutkan terkait dengan

lafazh, q i' ,* 
',.; 

ds @o" ia tidak melupakan hak Allah padanya).

Dengan demikian bagian kedua ini dimasukkan dalam kategori
mandub (dianjurkan). Pensyarah berkata, "Rahasianya, adalah
biasanya Rasulullah menyebutkan perkara yang diperintahkan atau
yang dilarang. Adapun mubah secara murni selalu tidak disinggung.
Sebab diamnya beliau atas sesuatu merupakan pemberian maaf,.
Namun, kemungkinan dikatakan bahwa pada dasarnya bagian kedua
itu adalah mubah, tetapi terkadang naik menjadi mondub (dianjurkan)
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karena maksud yang baik, berbeda dengan bagian pertama yang sejak

awalnya telah diharuskan.

(firman Allah, "Dan [Dia telah menciptaknnJ kuda, bighal dan

keledai). Maksudnya, Allah menciptakan hewan-hewan itu untuk

ditunggangi dan sebagai perhiasan. Barangsiapa menggunakannya

untuk keperluan tersebut maka dia telah menggunakannya untuk hal-

hal yang diperbolehkan. Jika perbuatannya ini disertai maksud untuk

melakukan ketaatan maka akan naik ke tingkat mandub. Sedangkan

jika dimaksudkan untuk kemaksiatan maka justru akan mendatangkan

dosa baginya. Hadits yang disebutkan pada bab di atas

mengindikasikan pembagian ini.

ytvJ,'Jj;Jt (kuda untuk tiga [golongan). Dalarn riwayat Al

Kasymihani disebutkan 'kuda ada tiga'. Adapun dibatasinya pada tiga
itu adalah; orang yang memelihara kuda tidak lepas dari dua maksud,

yaitu untuk dinaiki (dijadikan kendaraan) atau diperdagangkan.

Masing-masing maksud itu mungkin disertai ketaatan kepada Allah
maka masuk bagian yang pertarna, atau disertai kemaksiatan maka

masuk bagian yang terakhir, atau tidak disertai apapun maka masuk

bagian yang kedua.

-, c, ci c.

?-l :i E, e @ada tempat merumput atau kebun). Kata marj

artinya tempat yang banyak ditumbuhi rerumputan. Kata ini lebih

banyak digunakan untuk tempat yang datar. Sedangkan kataraudhah
lebih banyak digunakan untuk tempat yang tinggi. Adapun

pembicaraan tentang 'kotoran dan kencingnya' sebagaimana yang

telah dijelaskan pada dua bab sebelumnya.

.,.-o. o.i o tr4i1 0i 3; l: (tanpa bermalcsud memberinya minum). lni

.r".rrrl.rkkan bahwa seseorang akan diberi pahala perbuatan taatnya

meskipun bagian-bagian perbuatan itu tidak dilakukan dengan

sengaja. Namun, sebagian pensyarah menakwilkarlnya seperti

dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar, "Sebagian mengatakan, bahwa

orang itu diberi pahala karena waktu yang dihabiskan oleh kuda untuk
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minum tidak mendatangkan hasil bagi pemiliknya, maka pemiliknya

merasa dirugikan sehingga diberi pahala karenanya. Ada pula yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah apabila kuda itu minum dari air

milik orang lain sehingga pemilik kuda merasa cemas, maka dia diberi

pahala karenanya". Namun, semua pendapat ini menyimpang dari

maksudnya.

rVt W) hj (seseorang yang mengikatnya karena

berbanggo). Demikian menurut radaksi hadits, yaitu tanpa

menyebutkan bagian ketiga, yaitu orang yang mengikatnya karena

merasa cukup. Namun, pembahasan ketiganya secara lengkap akan

disebutkan melalui sanad seperti di atas pada pembahasan tentang

tanda-tanda kenabian. Lafazh yang lengkap telah disebutkan pula

melalui jalur lain pada akhir pembahasan tentang memberi minum.

Adapun makna 'merasa cukup', yakni tidak membutuhkan bantuan

orang lain. Dikatakan 'aku merasa cukup dengan rezki yang

dilimpahkan Allah'.

Masalah ini akan dikemukakan lebih detil pada pembahasan

tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an ketika membicarakan

sabdanya, 9ipu, 
",fr n A 9'd (bukan termasuk dari kami orang

yang tidak memperindah suara dengan Al Qur'an). Adapun lafazh

'menjaga diri', yakni menjaga diri dari meminta-minta. Maksudnya,

apa yar,g dia dapatkan dari kuda itu berupa anaknya atau upahnya

karena dinaiki oleh orang lain, telah cukup bagi dirinya sehingga tidak

perlu meminta-minta.

Dalam riwayat Suhail dari bapaknya yang dikutip Imam Muslim

disebutkan, ''ll;rsi U'F: * uy- ,hlri ";- li € €lt rli2 llaapun

orang yang menjadikan kuda sebagai pelindung baginya adalah

orang yang memeliharanya demi menjaga harga diri, kemuliaan dan

untuk keindahan). Kemudian kalimat, Wr6l €:t * d l, $idak

melupakan hak Allah pada kuda itu), artinya berlaku baik dalam

merawatnya, menjaga makan dan minumnya serta bersikap lembut
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saat menaikinya. Hanya saja pada hadits itu menggunakan kata riqaab

(leher), sebab kata ini sering digunakan untuk hak-hak yang mengikat,

di antaranya firman Allah, yj * (memerdekakan raqabah [budak).

Inilah jawaban bagi mereka yang tidak mewajibkan zakat pada kuda,

dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Sebagian mengatakan bahwa maksud 'hak' di sini adalah

mengawinkan dan membawanya di jalan Allah. Ini adalah pendapat

Al Hasan, Asy-Sya'bi dan Mujahid. Ada lagi yang mengatakan bahwa

maksud 'hak' adalatr zakat, ini adalah pendapat Hammad serta Abu

Hanifah. Namun, pendapat Abu Hanifah ini tidak disetujui oleh kedua

sahabatnya beserta seluruh ahli frkih. Abu Umar berkata, "Aku tidak

mengenal seorang pun yang lebih dahulu berpendapat seperti itu dari

pada dia".

Adapun maksud 'pamer' adalatr menampakkan ketaatan tapi

batinnya tidak. Sementara dalam riwayat Suhail disebutkan, ,siir $1i

orU iU:i ex" ry" r7i a1$- giiti l;l * $, (Adapun orans yans

kudo itu menjadi dosa atasnya, adalah orang yang memeliharanya

dengan sombong, anglath, congknk dan pamer kepada manusia).

;>tl}' p1 irit Qtersiapon menyerang pemeluk Islam). Kata

niwaa' berasal dari kata noa'a artinya bangkit. Kata ini digunakan

dalam rangka permusuhan. Al I(halil berkata, "Jika dikatakan,

naawa'tu ar-rajula artinya, aku bangkit memusuhinya".

Al Qadhi Iyadh meriwayatkan dari Ad-Dawudi bahwa dalam

catatannya menggunakan kata nowaa. Lalu Iyadh menyatakan bahwa

kata ini tidak benar. Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata serupa telah

dinukil Al Ismaili dari riwayat Ismail bin Abi Uwais. Jika kata ini
akurat maka maknanya adalah 'menjauhkan pemeluk Islam dari

agamanya'. Secara zhahir huruf waw (dan) pada kalimxir* iU::

bermakna i( latau), karena hal-hal ini - bisa berbeda-beda pada setiap

individu.
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Pada hadits ini terdapat penjelasan bahwa kebaikan dan

keberkahan itu ada pada ubun-ubun kuda jika dipelihara untuk
ketaatan kepada Allah atau dalam hal-hal yang diperbolehkan.

et y ht ,-k )t Ji; p1 &asuluttah sAW ditanva). Sava

belum menemukan keterangan tegas tentang nama orang yang

bertanya. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah.

i36jr L+ir {1, :f ,lq '"" Jlt 6'Ju; lt * (tentang himar,

maka beliau bersobda, 'Tidak ada diturunkan kepadaku mengenainya

kecuali ayat yang memiliki cakupan luqs dan tiada bqndingnya'.).
Dinamakan memiliki 'cakupan yang luas' karena mencakup seluruh
jenis ketaatan dan kemaksiatan. Sementara dinamakan 'Tiada
bandingnya' karena maknanya yang tiada taranya.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, ayat di atas menunjukkan
bahwa barangsiapa memelihara keledai dalam rangka ketaatan niscaya
dia akan melihat pahalanya, dan barangsiapa melakukkannya untuk
kemaksiatan maka dia akan melihat siksaannya".

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk
tentang cara menyimpulkan suatu hukum dan melakukan qiyas

(analogi). Karena Nabi SAW menyamakan hukum sesuatu yang tidak
disebutkan Allah dalam kitab-Nya (yaitu himar) dengan apa yang

disebutkan (kebaikan sebesar dzarrah), karena keduanya memiliki
makna yang sama". Dia juga berkata, "Inilah hakikat qiyas yang

diingkari oleh mereka yang kurang paham".

Ibnu Al Manayyar menanggapi, bahwa masalah tersebut tidak
memiliki hubungan dengan qiyas. Namun, masalah tersebut termasuk

berdalil dengan lafazh yang umum. Berbeda dengan mereka yang

mengingkari atau tidak menentukan sikap.

Pada hadits ini terdapat penetapan amal berdasarkan makna

zhahir lafazh yang umum, dan lafazh-lafazh tersebut mengikat hingga

ada dalil yang mengkhususkannya. Faidah lainnya adalah
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membedakan hukum antara makna khusus yang disebutkan secara

tekstual dengan makna umum yang merupakan zhahir nash.

Sesungguhnya makna zhahir lebih rendah tingkatannya dibanding
makna yang disebutkan secara tekstual, ditinjau dari segi penetapan

dalil.

49. Orang Yang Memukul Hewan Milik Orang Lain Dalam
Peperangan

,{ l)I",sr.*J\t iut -r',o ; r.e ',ai :)vte6t F;,at ,ri *

.,
r

otc /. , t-
c*rj lgig

I

2861. Dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, dia berkata: Aku
mendatangi Jabir bin Abdullah Al Anshari dan berkata kepadanya,
"Ceritakan kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW.
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Maka dia berkata, 'Aku bepergian bersama beliau SAW dalam

sebagian perjalannya -Abu Aqil berkata, 'Aku tidak tahu dalam

rangka perang atau umrah'- d3n ketika kami telah kembali beliau

SAW bersabda, 'Siapa yang ingin tergesa-gesa datong kepada

keluarganya mako hendaklah dia pergi segera'. Jabir berkata, 'Kami
kembali sementara aku berada di atas unta milikku yang berwarna

merah kehitam-hitaman tidak ada bercak-bercaknya, sementara orang-

orang berada di belakangku. Ketika aku dalam keadaan demikian tiba-

tiba unta berhenti dan aku berada di atasnya. Nabi SAW bersabda

kepadaku, 'Wahai Jabir, berpeganganlah!' Lalu beliau SAW
memukul dengan cambuknya satu kali pukulan. Unta itu pun

melompat saat itu juga. Beliau bersabda, 'Apakah engkau mau

menjual untamu?' Aku berkata, 'Ya!' Ketika kami sampai di Madinah
dan Nabi SAW masuk masjid bersama para sahabatnya. Aku pun

masuk menemuinya seraya mengikat unta di salah satu sisi halaman.

Aku berkata, 'Inilah unta Anda'. Beliau keluar lalu mengelilingi unta

seraya bersabda, 'Unta (adalah) unta ksmi'. Nabi SAW mengirim
beberapa uqiyah emas seraya bersabda, 'Berikanlah emas ini kepada

Jabir'. Kemudian dia bertanya, 'Apakah engkau telah melunasi

harganya?' Aku berkatz,'Ylt' Beliau bersabda, 'Harga dan unta

untukmu'."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang memukul hewan milik orang lain dalam

peperangan) yakni untuk membantu, dan sebagai sikap belas kasihan

kepada pemiliknya.

t W.'ul ltidak ada bercak-bercalmya). Ada kemungkinan

yang dimaksud adalah tidak cacat. Kemungkinan ini dikuatkan oleh

sabdanya, 'orang-orang ada di belakangku, dan ketiko aku berada

dalam kondisi seperti itu tibaliba unta berhenti'. Kalimat ini
mengisyaratkan bahwa Jabir ingin menunjukkan jika unta tersebut

kuat berjalan dan tidak cacat, sehingga ia berada di barisan depan.
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Namun, tiba-tiba unta itu berhenti dan tidak dapat melanjutkan

perjalanan.

50. Menunggang Hewan yang Sulit Dikendalikan dan Pejantan

Kuda

'-.-;?, 6;i 6't "d;;t o+-u- *tAt'ok :*-'

Rasyid bin Sa'ad berkata, "Kaum salaf biasa menyukai pejantan,

karena larinya lebih kuat dan lebih kencang."

,L? iyL..'rt{ ,'Jv & ?nr ,1, ,tu6 r.';i .: ;;a V
,"*:fr li \A'^AL G3 ,; r;'t ,y \t J:"'r;tt ,ab

tfi itfi,*j'uf , r'i it c"i , c ilv': 6;'.t t-' u.

2862. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin

Malik RA berkata, "Di Madinah terjadi peristiwa yang mengejutkan.

Maka Nabi SAW meminjam kuda milik Abu Thalhah yang bernama

Mandub, lalu beliau menaikinya. Beliau berkata, 'Kami tidak melihat

ada yang mengejutkan. Sungguh knmi mendapatinya lari dengan

kencang'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyimpulkan masalah menunggang kuda yang

sulit dikendalikan dari menunggang kuda pejantan, karena

menunggang kuda jantan umumnya lebih sulit dibandingkan

menunggang kuda betina. Kemudian dia menyimpulkan bahwa kuda

milik Abu Thalhah yang dinaiki Nabi sAw saat itu adalah jantan

karena redaksi hadits menggunakan kata ganti untuk jenis laki-laki.

, 't:tr')v'1
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Namun, Ibnu Al Manayyar menganggap dalil yang
dikemukakan sangat lemah. Sebab kata ganti dapat kembali
(dinisbatkan) kepada lafazh dan dapat pula kepada maknanya. pada

kasus di atas jenis lafazhnya (yakni faras) adalah jenis laki-laki
meskipun yang dimaksud adalah kuda betina, kebalikannya adalah
bentuk jamaknya, dimana jenis lafazhnya adalah jenis perempuan
meskipun yang dimaksud adalah kuda jantan. Maka mungkin saja kata
ganti itu kembali kepada lafazhatau kepada maknanya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam hadits di atas tidak ada
keterangan yang melebihkan jantan atas betina, kecuali dikatakan
bahwa Nabi SAW telah memuji kuda jantan dan tidak menyinggung
kuda betina, maka dari sini dapat ditetapkan kelebihan kuda jantan,,.

Ibnu Baththal berkata, "Sudah diketahui bahwa kota Madinah
tidak mungkin kosong dari kuda betina. Sementara tidak pernah
dinukil dari Nabi SAW maupun para sahabatnya bahwa mereka
menunggang selain kuda jantan, kecuali yang disebutkan dari Sa,ad

bin Abi Waqqash". Demikian pernyataan Ibnu Baththal, tetapi hal ini
perlu diteliti. Sementara Ad-Daruquthni meriwayatkan bahwa kuda
milik Miqdad adalah betina.

to tr;,, J. 't:,rt )u1 (Rasyid bin Sa,ad berkata). Dia adalah Rasyid

bin Sa'ad Al Maqra' atau Al Muqra', salah seorang tabiin yang
berketurunan Syam. Dia meninggal dunia pada tahun 113 H. Tidak
ada riwayatnya dalam Shahih Bukhari selain atsar di tempat ini.

'i!; ts€ (Kaum salaf biosa). Salaf di sini terdiri dari para

sahabat dan generasi sesudah mereka (tabiin).

'#ij i;f grOin berani dan larinya lebih kencang). Demikian

disebutkan di tempat ini, yakni menggunakan kata ajra' artinya lebih
berani. Sementara dalam sebagian naskah menggunakan kata ajraa
artinya lebih cepat larinya. Kemudian yang dijadikan perbandingan
tidak disebutkan secara redaksional, karena dapat diketahui dari
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konteks kalimat, yakni lebih kencang daripada kuda betina atau kuda
yang dikebiri.

Abu Ubaidah meriwayatkan dalam kitabnya Al Khail dari
Abdullah bin Muhairiz sama seperti atsar di atas, hanya saja

ditambahkan, c,l"tt c.,rr6ir e ,Pt 16l t'ty,oX" ti{ (Mereka

menyukai kuda betina dalam penyerongan dadakan dan ketika
menyerbu di tengah malom). Al Walid bin Muslim di kitabnya Al
Jihad meriwayatkan dari jalur Ubadah bin Nusay dan Ibnu Muhairiz,
..t,,Jr )';i ,t '* A.'t cl.r.t s,riuir e ,Pt ,tvy ori,.U- tig t+l

?F )ii U '# ry olaiirt :'i,b' e 'Jflr 
"'*',x-':

(Sesungguhnya mereka menyukai kudo-kuda betina dalam melakukan
penyerangan dadakan dan penyerbuan di tengah malam atau saat
perang sembunyi-sembunyi, dan mereka menyukai kuda-kuda jantan
waktu pasukan berhadap-hadapan, ketika menyerbu benteng dan saat
perang terbul<a).

Telah diriwayatkan dari Khalid bin Al Walid bahwa dia tidak
berperang kecuali menunggang kuda betina, karena kuda betina dapat
menahan kencing dan jarang meringkik. Adapun kuda jantan larinya
dapat tertahan oleh rasa kencingnya dan ringkikannya dapat
mengganggu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang
kuda Abu Thalhah yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang
hibah.

51. Bagian Kuda
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2863. Dari Ibnu Umar RA, "sesungguhnya Rasulullah SAW
memberikan dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk
pemiliknya". Malik berkata, "Diberi bagian untuk kuda dan kuda
penarik beban berdasarkan firman-Nya, 'kuda dan bighal serta himar
untuk knmu tunggangi' (An-Nabl [16]: 8) Tidak diberi bagian lebih
dari satu kuda".

Keterangan Hadits:

(Bab bagian kuda). Maksudnya, apa yang berhak didapatkan
oleh prajurit berkuda daripada harta rampasan perang dengan sebab
kudanya.

.u-),?ti ,P- '#" U6 'Jtii 
(Malik berkata, *Diberi bagian

untuk kuda dan baradzin"). Baradzin adalah bentuk jamak dari kata
birdzaun artinya kuda yang kasar tabiat/perangainya. Kebanyakan
kuda ini diambil dari Romawi. Kuda ini sangat tahan berjalan di
lereng-lereng gunung, berbeda dengan kuda-kuda Arab.

6F?. 4t, 
'Jyti ',k4b 

d1fl (berdosarkan firman Ailah,

'Kuda dan bighal serta himar untuk kamu tunggangi,). Menurut Ibnu
Baththal, sisi penetapan hujjah ayat tersebut adalah Allah
memasukkan menunggang kuda sebagai salah satu nikmat-Nya. Lalu
Rasulullah memberi bagian untuk kuda. sementara kata 'kuda'
berlaku pula untuk baradzin dan kuda campuran. Berbeda dengan
bighal dan himar. Seakan-akan ayat tersebut mencakup semua jenis
kuda yang ditunggangi sesuai konsekuensi pengklasifikasiannya
sebagai nikmat. Maka ketika tidak disebutkan kuda penarik beban dan
kuda campuran, dapat dipahami bahwa keduanya termasuk dalam kata
'kuda'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja Ibnu Baththal
menyebutkan 'kuda campuran' karena Imam Malik menyinggung hal
itu dalam kitab Al Mtrwaththa'. Adapun yang dimaksud .kuda

campuran' (hajiin) adalah kuda yang salah satu induknya berasal dari
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Arab sedangkan yang lainnya dari selain Arab. Sebagian mengatakan
kata 'hajiin' hanya digunakan untuk kuda campuran yang induk
jantannya berasal dari kuda Arab. Adapun yang induk betinanya
berasal dari kuda Arab maka dinamakan 'muqrif . Dari Imam Ahmad
dikatakan hajiin adalah kuda yang rendah kualitasnya. Namun,
kemungkinan yang dia maksudkan berdasarkan tinjauan hukum.

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dalam kitab Al Marasil karya

Abu Daud disebutkan dari Makhul, ';r?rahr-;-a &::O I' 
'V Sr'oy

W #Ai! ;;;i; ,€,?. ,tr ,:qtjlt an '-,"; i\ gesungguhnya

Nabi SAW memisahkan antara latda campuran dan kuda Arab pada
peristiwa Khaibar. Beliau memberikan kuda Arab dua bagian dan
kuda campuran satu bagian). Sanad riwayat ini munqathl' (terputus).
Hal ini dikuatkan oleh apa yang dinukil Imam Syaf i dalam kitab Al
Umm dan dinukil oleh Sa'id bin Manshur dari Ali bin Al Aqmar, dia
berkata, "Dalam peperangan, kuda Arab maju ke medan pertempuran
sedangkan baradzintidak, maka Ibnu Mundzir Al Wadi'i berkata, 'Aku
tidak menjadikan yang terjun ke medan perang dengan yang tidak".
Ketika perkataan ini sampai kepada Umar maka beliau berkata,
"Sungguh berbahagialah ibu Al Wadi'i, dia telah mengingatkanku
seperti apa yang dia katakan". Maka dia termasuk orang pertama yang
membedakan bagian untuk baradzin dengan kuda Arab. Sehubungan

dengan ini seorang penya'ir berkata;

Di antara kami ada yang membuat ketetapan tentang kuda.

Padahal sebelum itu bagian kuda adalah sama.

Akan tetapi riwayat ini pun memiliki sanad yang munqathi'.

Imam Ahmad berpegang pada indikasi hadits Makhul dalam
pandangan yang masyhur dengan dengan pendapat mayoritas ulama.
Sementara dalam salah satu pendapat yang dinukil darinya disebutkan,
o'Jika baradzin memiliki kemampuan yang sama seperti kuda Arab
maka keduanya disamakan, jika tidak maka kuda Arab dilebihkan
darinya". Pendapat Imam Ahmad ini diterima oleh Al Jauzajani dan
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selainnya. Dari Al-Laits disebutkan, "Kuda yang berkualitas rendah

dan kuda campuran diberi bagian yang tidak sama dengan bagian kuda
Arab".

/j ,t i\ '#- 11 Qidak diberi bagian tebih dari satu ekor

kuda). Ini adalah lanjutan perkataan Imam Malik dan juga pendapat
jumhur ulama. Sementara Al-Laits, Abu Yusuf, Ahmad dan Ishaq
berkata, "Diberi bagian untuk dua ekor kuda dan tidak diberi jika lebih
dari itu". Dalam hal itu terdapat satu hadits yang dinukil Ad-
Daruquthni melalui sanad yang lemah dari Abu Amrah, dia berkata,'e# b:itti ,W ,!.r fi qri q".*t yht e !, Jh d l4ri

,{"'i lnasulutlah SAW memberi bagian kepadaku; untuk dua ekor

kudaku empat bagian dan untuklru satu bagian, maka aht mengambil

[mendapatkanJ lima bagian).

Al Qunhubi berkata, "Tidak seorang pun berpendapat diberi
bagian lebih dari seekor kuda kecuali apa yang diriwayatkan dari
Sulaiman bin Musa, bahwa setiap ekor kuda diberi bagian berapapun
jumlah kudanya, dan untuk pemiliknya satu bagian, yakni diluar
daripada dua bagian kuda".

W yW: ,fr i/ ,k (memberikan dua bagian untuk

kuda dan satu bagian untuk pemililcnya) Maksudnya, untuk pemilik
kuda diberi satu bagian selain dua bagian untuk kudanya. Dengan
demikian prajurit berkuda mendapatkan tiga bagian dari harta
ftlmpasan perang.

Pada pembahasan perang Khaibar akan disebutkan bahwa Nafi'
menafsirkannya demikiar,, fr 'j by ,fri ,w 'A ";; ,y:1, g o€ s1

to. tii t ,1 t,.

ii;, adj d'j ,* (Apabila seekor kuda bersama seseorang maka untuk

orang itu tiga bagian. Jika tidak ada kuda maka untulcnya satu
bagian). Dalam riwayat Abu Daud dari Ahmad dari Abu Muawiyah

dari Ubaidilah bin Umar disebutkan dengan lafazh, yry ,tl,'Af
y{#:r'i W fr1 ,in (Nabi memberikan tiga bagian untuk satu
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orqng dan kudanya; satu bagian untulcnya dan dua bagian untuk

kudanya). Berdasarkan penafsiran ini menjadi jelas bahwa tidak ada

kekeliruan dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad bin
Manshur Ar-Rumadi dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu
Usamah dan Ibnu Numair, keduanya dari Ubaidillah bin Umar

sebagaimana dikutip Ad-Daruquthni dengan lafazh, ,fr *rnjfpi
(Nabi memberi duo bagian untuk penunggong kuda).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari gurunya (yakni Abu Bakar

An-Naisaburi), dia berkata, "Ar-Rumadi dan gurunya telah melakukan

kekeliruan dalam riwayat itu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa tidak terjadi kesalahan, karena

maknanya 'diberi bagian untuk penunggang kuda dengan sebab

kudanya dua bagian selain bagian untuk dirinya'. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dalam kitabnya Al Mushonnof dan Al Musnad melalui

sanad ini, a'5. (untuk kuda).Ibnu Abi Ashim juga meriwayatkan

demikian dalam kitabnya Al Jihad dari Ibnu Abi Syaibah. Seakan-

akan Ar-Rumadi menukilnya dari segi makna. Imam Ahmad

meriwayatkan dari Abu Usamah dan dari Ibnu Numair dengan lafazh,

/#,'fS"i (beliau memberi bagian untuk kuda). Atas penafsiran ini

pula riwayat yang dinukil oleh Nu'aim bin Hammad dari Ibnu Al
Mubarak dari Ubaidillah dipahami serupa dengan riwayat Ar-Rumadi
yang juga dikutip oleh Ad-Daruquthni. Ali bin Al Hasan bin Syaqiq

meriwayatkan (riwayatnya lebih akurat daripada Nu'aim) dari Ibnu Al
Mubarak dengan lafazh, 4'PJ #i (betiau memberi bagian untuk

kuda).

Makna zhahir riwayat diatas (yakni riwayat yang mengatakan

'memberi dua bagian untuk penunggang kuda dua') telah dijadikan

pegangan oleh sebagian mereka yang mendukung pendapat Abu
Hanifah bahwa untuk kuda satu bagian dan untuk penunggangnya satu

bagian. Artinya prajurit berkuda hanya mendapatkan dua bagian.

Namun, riwayat tersebut tidak dapat dijadikan hujjah untuk
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mendukung pendapat mereka berdasarkan apa yang telah kami
jelaskan.

Sebagian lagi mendukung pendapat Abu Hanifah dengan
riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dari hadits Majma' bin Jariyah
(dalam satu hadits panjang mengenai kisah perang Khaibar), dia
berkata, W htl: ,tr *rilJ.}lit lAaiou memberi untuk prajurit

berkuda dua bagian dan prajurit pejalon koki satu bagian). Tapi
dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan. Seandainya riwayat ini
akurat, maka maknanya dipahami sebagaimana yang telah dijelaskan.
Mengkompromikan antara dua riwayat yang nampak bertentangan
lebih tepat daripada menolak salah satunya, terlebih lagi sanad
riwayat yang pertama lebih akurat dan para periwayatnya
menambahkan keterangan.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Amrah riwayat yang lebih
tegas dari riwayat sebelumnya, /u,n- *bi *, y A' ..p ,!r oi

fri * fluiu,'odj W lLJli,yJ.r ,fr (Sesungguhnya Nabi SAW

memberi dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk setiap orang,
maka untuk prajurit berkuda mendapat tiga bagian). Dalam riwayat
An-Nasa'i dari hadits Az-Zubair disebutkan, 'frUi 

* nt 4* pt'ot
*;;6.W3'i W y",,tr fi qti'i a? (sesungguhnya Nabi

SAW memberinya [Zubair bin Awwam-ed.J empat bagian; dua bagian
untuk kudanya, satu bagian untuk dirinya, dan satu bagian untuk
kerabatnya).

Muhammad bin Sahnun berkata, ..Imam Abu Hanifah
menyendiri dengan pendapatnya. Namun, telah dinukil bahwa dia
berkata, 'Aku tidak suka melebihkan hewan daripada seorang
muslim'. Tapi ini adalah argumen yang sangat lemah, karena pada
hakikatnya seluruh bagian dari harta rampasan perang itu adalah untuk
pemilik kuda".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya tidak ada hadits dalam
masalah ini, niscaya argumentasi Abu Hanifah cukup berdasar. Sebab

FATHI'L BAARI - 2O5



yang dimaksud adalah perbedaan antara prajurit pejalan kaki dengan

prajurit berkuda. Kalau bukan karena kuda niscaya prajurit berkuda

tidak akan mendapatkan bagian lebih daripada prajurit pejalan kaki.
Maka bagi mereka yang memberi dua bagian untuk kuda berarti telah

menyamakan antara kuda dan orang. Pernyataan Abu Hanifah
mungkin ditanggapi bahwa hukum asal tidak boleh menyamakan

antara manusia dan hewan. Untuk itu, ketika ia dikeluarkan dari

hukum asal dalam masalah ini, maka demikian halnya dengan

melebihkan bagian untuk hewan atas bagian untuk orang. Disamping

itu, para ulama madzhab Hanafi telah melebihkan hewan daripada

manusia di sebagian hukum. Mereka berkata, "Apabila seekor anjing

pemburu dibunuh dan hartanya melebihi 10.000 dirham, maka harus

dibayar seluruhnya. Tapi bila seorang budak muslim dibunuh, maka

tidak ada keharusan bagi pembunuh selain membayar kurang dari

10.000 dirham". Dalam hal ini yang benar adalah berpegang dengan

riwayat yang ada.

Pada dasarnya Abu Hanifah tidak sendiri dengan pendapatnya.

Bahkan pendapat serupa telah dinukil pula dari Umar, Ali dan Abu
Musa. Akan tetapi riwayat yang akurat dinukil dari Umar dan Ali
adalah seperti pendapat jumhur ulama.

Pendapat jumhur ulama dikuatkan pula dari segi logika, bahwa

kuda membutuhkan biaya untuk perawatan dan makanan, dengan

adanya bagian yang lebih ini akan dapat menutupi semua beban

tersebut.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa seorang musyrik yang ikut
perang bersama kaum muslimin, maka dia diberi bagian dari harta

rampasan perang. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian tabiin,
seperti Asy-Sya'bi. Akan tetapi hadits itu tidak mendukung pendapat

mereka, karena redaksi hadits tidak bersifat umum. Adapun mayoritas

ulama yang menolak pendapat ini berhujjah dengan hadits, ,Y" 7
W f\ ;rdt @arta rqmpasan perang itu tidak halal untuk seseorong

sebelum kami).
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Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk mendapatkan kuda dan

menyiapkannya untuk berperang, karena yang demikian itu dapat

menambah keberkahan, dan menegakkan kalimat Allah, serta

nrenambah kekuatan, seperti firman Allah, '):b :ttti Pt y\ qt
'5r'.Ci )ttr lOan daripada kuda-kuda yang ditambatkan untuk kamu

gentarkan karenanya musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu).

Ada perbedaan pendapat tentang orang yang keluar berperang

dengan kudanya, tetapi kudanya mati sebelum berperang. Imam Malik
krkata, "Dia berhak mendapatkan bagian kuda". Sementara Imam

S1'af i dan ulama lainnya berkata, "Kuda tidak diberi bagian dari
tarta rampasan perang, kecuali kuda itu mati setelah memulai

.xperangan. Apabila kuda itu mati saat peperangan maka pemiliknya
:etap menerima bagian kuda itu. Sedangkan bila pemiliknya
:reninggal, maka bagian kuda menjadi milik ahli warisnya".

Dari Al At:za'i dikatakan, "Apabila seseorang telah sampai ke
':edan pertempuran, lalu menjual kudanya, maka kuda itu tetap
:'endapat bagian. Akan tetapi penjual berhak mendapatkan bagian
:ari harta rampasan sebelum akad jual-beli, sedangkan pembeli

=endapatkan bagian dari hana rampasan yang diperoleh sesudah

:-iad. Adapun yang tidak jelas maka dibagi antara keduanya". Ulama

=iain Al Auza'i berkata, "Bagian kuda dibekukan hingga mereka

-,enempuh cara damai". Sementara dari Abu Hanifah disebutkan,
*Barangsiapa yang masuk ke negeri musuh dengan berjalan kaki,
:-:]ia dia hanya diberi bagian pejalan kaki, meskipun dia telah

-embeli kuda dan berperang di atas kuda itu".

Para ulama juga berbeda pendapat tentang mereka yang

-rperang di lautan dengan membawa kuda. Al Auza'i dan Imam
Siat-r'i berkata, "Kuda tetap diberi bagian".
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Catatan:

Ulama ushul fikih menyebutkan hadits tersebut dalam masalah

qiyas (analogi) pada bagian isyarat, yakni sesuatu yang disebutkan

beriringan dengan sifat tertentu, maka jika bukan sebagai alasan

penetapan hukum niscaya sifat itu tidak akan disebutkan. Ketika

redaksi hadits menyatakan bahwa beliau SAW memberi dua bagian

untuk kuda dan satu bagian untuk. pejalan kaki, maka hal itu
menunjukkan adanya perbedaan keduanya dari segi hukum.

52. Orangyang Menuntun Hewan Mitik Orang Lain dalam
Peperangan

2864. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Seorang laki-laki berkata

kepada Bara' bin Azib RA, "Apakah kalian lari dari Rasulullah SAW
pada perang Hunain?" Dia berkata, "Akan tetapi Rasulullah SAW
tidak lari. Sesungguhnya Hawazin adalah kaum pemanah (yang

terlatih), dan sesungguhnya ketika kami berhadapan dengan mereka,

kami pun menyerang dan mereka mengalami kekalahan. Akhimya
kaum muslimin menghadap kepada rampasan perang. Maka mereka

menyambut kami dengan anak-anak panah. Adapun Rasulullah SAW

UI
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tidak lari. sungguh aku telah melihatnya dan beliau berada di atas
bighalnya yang putih sedang Abu Sufyan memegang tali kekangnya,
dan Nabi SAW bersabda, 'Aku adalah Nabi tidak ada dusta, aku
adalah putra Abdul Muththalib'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Bara' bin Azib,,,sesungguhnya
Howazin adalah kaum pemanah (yang terlatih),,. Adapun yang
dimaksudkan dari hadits tersbut adalah kalimat, ,,Abu Sufyan -yaloiIbnu Al Harits bin Abdul Muththalib- memegong tari keknngnya',.
Hadits ini akan dijelaskan lebih detil dalam perang Hunain pada
pembahasan tentang peperangan.

53. Rikab dan Gharz (pelana) Untuk Hewan

s1 ott fi &'r*\t,k 4tf tliLhtnr; i,*
€: y * i ;^i a*.v #r :r*-;t: i)t eL, 1.;i

o

a;ljJt

2865. Dari Ibnu umar RA, dari Nabi SAW, bahwa ketika beliau
memasukkan kakinya di gharz dan untanya telah berdiri tegak, maka
beliau mengucapkan talbiyah dari sisi masjid Dzul Hulaifah.

Keterangan:

Dikatakan bahwa rikab terbuat dari besi dan kayu. Sedangkan
gharz hanya terbuat dari kulit. Sebagian mengatakan rikab dan gharz
adalah sama, atau gharz adalah pelana untuk unta sedangkan rikab
untuk kuda.
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Pada bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar,"Sesungguhnya Nabi
SAW biasa apabila memasukkan kakinya pada gharz (pelana) maka

beliau mengucapkan talbiyah". Hadits ini memiliki hubungan yang

sangat jelas dengan judul bab dari segi kata gharz. Adapun masalah

rikab diikutkan kepada gharz karena masih satu makna.

Ibnu Baththal berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari hendak

mensinyalir bahwa riwayat dari Umar yang mengatakan, '$ ) t j{Ai.

*:t ,Pt tj3j Qtotonglah pelana dan naikilah kuda [tanpa pelanaJ),

bukan berarti larangan memakai pelana, tetapi maksudnya adalah

melatih mereka untuk menunggang kuda.

54. Menunggang Kuda yang Tidak Berpelana

zAzl4.ol
o,. 1,. A O,. o l,z n lcz '\'- . , .1 c.

P *):t ^' ,k ,1, f+tJ:-,1 a.:.c 4rl grt ft f
' 

o.o, -rt . i cz oi. ,, ctqy€cryuff
2866. Dari Anas RA, Nabi SAW menyambut mereka di atas

kuda yang tidak berpelana, dan di lehemya ada pedang.

Keterangan:

Urya artinya kuda tanpa pelana atau peralatan lainnya untuk
menunggang kuda. Kata ini tidak digunakan untuk manusia. Jika yang

dimaksud adalah manusia maka dikatakan uryaan. Demikian menurut

Ibnu Faris. Dia juga berkata, "Kata ini (urya) termasuk kata yang
jarang dipakai". Ibnu At-Tin mengatakan bahwa dalam hadits

disebutkan uriyyu, tapi dalam kitab-kitab bahasa tidak ada keterangan

yang mendukungnya.
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Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas,
"Bahwasanya Nabi SAW menyambut mereks di atas kuda yang tidak
berpelana, dan di lehernya ada pedang". Ini adalah penggalan hadits
panjang yang telah disebutkan tentang Nabi SAW meminjam unta
milik Abu Thalhah. Hadits yang dimaksud telah dinukil oleh Al
Ismaili dari jalur lain dari Hammad brn Zaid, yang pada bagian

awalnya disebutkan, W'&t f nt Al',;t 'ittui ,q fyt ,Pl Li
gl-, f, /'t ,* P3 ,?'Pt Jl & (suaru matam penduduk

Madinah dikejutkan (oleh sesuatu). Maka mereka mendapati Nabi
SAW telah mendahului merekn ke sumber suara itu, dan beliau
berada di atas kuda tanpa pelona).

Dalam riwayat lain yang dinukil Al Ismaili disebutkan, & *j
* gr\ y'i (Aetiau berada di atas kuda milik Abu Thalhah).

Sebagian hadits di atas telah disebutkan pada bab 'Keberanian dalam
Perang', hanya saja bagian awalnya diberi tambahan, a, ,,!.a ,lr 3ti

a$r '9a11 a$r ;rt( e, y (Nabi SAtIr adatah manusia paling

baik dan paling berani) yang telah dijelaskan pada pembahasan

tentang hibah.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang sifat tawadhu' dan
kemahiran Nabi SAW dalam menunggang kuda. Sebab menunggang
kuda dalam kondisi seperti itu tidak mampu dilakukan kecuali oleh
orang yang telah mahir dan lihai dalam menunggang kuda. Dalam
hadits ini terdapat pula keterangan menggantung pedang di leher bila
dibutuhkan dan lebih memudahkan.

Hadits ini memberi petunjuk kepada seseorang untuk berlatih
menunggang kuda, agar jika ada kejadian yang tiba-tiba maka dia siap

menghadapinya.
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55. Kuda yang Lamban

Ut 4i ,i7,y/ *yt Jui'oi ^-ht ,fr /y i t't ,*
-UYyus'ri- ;y;1 ok "^A" ,sr\ ei *j y\t -*

stu-- y d.ttj U. oK Q.J. tta &j C-o3 ,,SG g., rX;

2867. Dari Anas bin Malik RA, sesungguhnya penduduk
Madinah suatu ketika dikejutkan (oleh sesuatu). Maka Nabi SAW
menunggang kuda milik Abu Thalhah yang lamban. Ketika kembali
beliau bersabda, 'Kami dapati kuda kamu ini sangat kencang dalam
berlari' . Setelah itu, kuda tersebut tidak tertandingi larinya".

Keterangan:

(Bab kuda yang lamban) Maksudnya, kuda yang lambat dalam
berjalan. Abu Zaid dan selainnya berkata, "Hewan dapat dikatakan
qathufat, taqthifu, qithaafan dan qathuufare. Suatu hewan dinamakan
qathuuf apabila langkah-langkahnya berdekatan. Ada pula yang
mengatakan apabila langkahnya sempit. Ats-Tsa'alabi berkata,
"Apabila hewan berjalan dengan melompat maka dinamakan qathuuf,
apabila mengangkat kedua kaki depannya dan berdiri dengan kaki
belakangnya maka dinamakan sabuut, apabila mencelakakan
penunggannya maka dinamakan qamush, dan apabila tidak mau
dinaiki maka dinamakan syamuus."

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas, "sesungguhnya
penduduk Madinah suatu kettka dikejutkan (oleh sesuatu). Maka Nabi
SAW menunggang kuda milik Abu Thalhah yang lamban". Kata
yaqthf atau yaqthuf telah diterangkan pada pembatrasan tentang
hibah.

Pada bab 'Kecepatan dan Berlari' akan disebutkan dari jalur
Muhammad bin Sirin dari Anas dengan lafaz}^,t*;lril ,f) L? t''t
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(beliou menunggang kuda milik Abu Thalhah yang lamban). Adapun
kalimat laa yujaaraa (tidak tertandingi dalam berlari) dalam naskah

Ash-Shaghani ditambahkan, &r:*i I g( 1' f ;1 J6 QUu Abdiilah

berkata, yakni tidak dapat dikalahkarz). Sebab kuda tersebut tidak
terkalahkan dalam berlari.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang keberkahan Nabi
SAW, dimana beliau menunggang kuda yang tadinya lamban, tetapi
kemudian menjadi cepat dan tangkas. Dalam riwayat Muhammad bin
Sirin disebutkan, ?41 4.i'$i.'$ w ltuao itu tidak pernah didahului

sejak hari itu).

56. Lomba Pacuan Kuda

6 *t *\t*Ut6;i ilst4z\tn, * t'*
z ol. t oi ., ,c 1. ,.i t1 z c o '

J" 'kJ I G ,s'.|'t c? ri Jr dj j ,q;r u" )[ilt 'd ';,2u. \ -r J I J I ..

iL j$ .6;i'#*1:,*e .lt'Jts ir'r,i.*,;ygt
i ;y,tiAr';',Lti:, ju ar e ;L iJ;'b c-,-',^;,,

', c,t 2 o. 1.'li,o.. o.n ol ,..o/r. o. ..?.E ot-ts,r+ -t-a.*,0 J! q, sa1 c'a:." Jl JFI a*; Flr'-)l

2868. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW
memperlombakan kuda yang dipersiapakan untuk pacuan dari Al
Hafya' hingga Tsaniyyatul Wada'. Lalu beliau memperlombakan kuda
yang tidak dipersiapkan untuk pacuan dari Tsaniyyah hingga masjid
bani Zuraiq". Ibnu Umar berkata, "Aku termasuk peserta lomba".

Abdullah berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ubaidillah telah menceritakan kepadaku. Sufuan berkata,
'Jarak arfiara Al Hafya' hingga Tsaniyyatul Wada' adalah 5 atau 6
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mil, dan jarak antara Tsaniyyah hingga masjid bani Zrxaiq adalah

mil'.

Keterangan:

(Bab lomba pacuan kuda). Maksudnya, disyariatkannya hal itu.

57. Mempersiapkan Kuda Untuk Berlomba

; ,j,t:- &:r y\t ;* i, J;rLi tZht *_,
"oi; .A;:; up. r-J A.t'ut^Xi ott)'ki I, -, ..
J$rit) .;-v t:,"li :.i,r -ri I je .ts e.L og '#

). .. c.
4!l J-t .9

,L)
'ic

:Jt [i.lt9(J-
/c

J

1it5

\. .c,
4Ul J.,

li BJt
2850. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW memperlombakan antara kuda yang tidak
dipersiapkan untuk pacuan. Adapun jaraknya dari Tsaniyyah hingga
masjid bani Zuraiq. Sesungguhnya Abdullah bin Umar termasuk

peserta lomba tersebut". Abu Abdillah berkata, "Kata amad artinya

batas akhir. Seperti firman Allah 'fathaala 'olahimul qmad' (telah

lama batas akhir masa bagi mereka)". (Qs. Al Hadiid [57]: 19)

KeteranEen:

(Bab mempersiapkan/melatih lada untuk berlomba). Bab ini
mengisyaratkan bahwa sunnah dalam perlombaan adalah antara kuda-

kuda yang dilatih, meskipun tidak ada halangan bila diadakan lomba

antara kuda-kuda yang belum dilatih dan dipersiapkan untuk lomba.
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58. Garis Finish Bagi Kuda yang Tidak Dipersiapkan untuk
Lomba

'1-', * ?ut b yt J;, *; :Jn r# ?nr *i, ; it ,fIJ,'(,

a5 st;i ots, 

'V;t 
, tiL')U '-'.*i i C) ,F ;

.L"ti )qf + 'ju tdrs u ts'€* ,;n.i)i ,gt;)t

til:ii o61 .griit ^; r: tiL')\i 'fui 'f It Sp.tr ; eLj
ur o.r1 .;';'ri b 'iu tdJ! ';'e,* .i;3 e*

.U"L'J-,';L
2870. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

memperlombakan antara kuda yang telah dipersiapkan. Beliau
melepasnya dari Al Hafua' dan batas akhirnya adalah Tsaniyyatul
Wada'. (Aku berkata kepada Musa, "Berapa jarak antara kedua tempat

itu?" Dia menjawab, "Enam atau tujuh mil"). Nabi SAW
memperlombakan antara kuda yang tidak dipersiapkan dan

melepasnya dari Tsaniyyatul Wada'. Adapun batas akhirnya adalah

masjid bani Zuraiq. (Aku berkata, "Berapakah jarak antara kedua

tempat itu?" Dia menjawab, "Satu mil atau sekitar itu"). Dan Ibnu
Umar termasuk orang yang ikut (peserta) dalam perlombaan tersebut".

Keterangan Hadits:

(Bab garis finish bagi kuda yang telah dipersiapkan untuk

lomba). Maksudnya, penjelasan tentang hal tersebut dan tentang garis

finish kuda yang tidak dipersiapkan untuk lomba.

Pada ketiga bab terakhir ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits

Ibnu Umar yang berkenaan dengan hal-hal tersebut. Adapun lafazh
pada jalur periwayatan pertama "dai Al Hofya"', yaitu tempat yang
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terletak di luar kota Madinah dari arah...'. Al Hazimi mengatakan
lafaz}a tersebut dapat pula dibaca "Al Haifa"'. Sementara Iyadh
menyatakan bahwa sebagian meriwayatkan dengan "Al Hu&a"',
namun dia menegaskan bahwa riwayat ini telah keliru.

Pada hadits pertama disebutkan, ts?i'1 *t :jL '$ t'6
(Ibnu Umar berlcota, aku termasuk peserta lomba). Sementara pada

riwayat berikutnya disebutkan, W, e.6 '* oU '# i. lt * 
'oft

(sesungguhnya Abdullah bin Umar termasuk peserta lomba tersebut).
Sufuan yang disebut pada jalur riwayat pertama adalah suffan Ats-
Tsauri. Sedangkan gurunya Ubaidillah adalatr Ibnu Umar Al Umari.
Adapun jalur riwayat kedua dinukil dari Al-Laits secara ringkas.
Kedua riwayat ini sama-sama dinukil secara lengkap oleh An-Nasa'i
dari Qutaibah dari Al-Laits. Riwayat ini dinukil pula oleh Imam
Muslim, tetapi tidak disebutkan lafaztrnya.

Adapun lafazh pada riwayat pertama 'Abdullatr berkata, Su&an
berkata" telah menceritakan kepadaku Ubaidillah'. AMullatr yang
dimaksud adalah Abdullatr bin Al Walid Al Adani. Demikianlatr yang
kami riwayatkan dalam Jami' S.r&a, Ats-Tsauri. Adapun maksud
Imam Bukhari mengutip pernyataan ini adalah untuk menegaskan
batrwa Ats-Tsauri telah mendengar riwayat tersebut langsung dari
gurunya. Maka telah keliru mereka yang mengatakan batrwa lafazh
'Abu AMillatr berkata... dan seterusnya'.

Al Ismaili memberi tambahan dalam riwayatnya dari jalur Ishaq
Al Azraq dari Ats-Tsauri di bagran akhir, c?f q *i ;e 'i.t 1,6

t\t:* ,faj, ,f A.j Qbnu Umar berkata, 'Aht termasuk peserta lomba,

mala fudak-u membawalru melompati tembok'.). Imam Muslim
meriwayatkan dari jalur Ayyub dari Nafi', ;lt g'i;loi ,;rtrr L'^;' i

*i: q * (Alat pun mendahului orang-orang [peserta lainnyaJ,

t Pada naskah sumber di tempat ini terdapat bagiar yang kosong. Barangkali yang dimaksud adalah dari
'arah bagian bawah Madinah' seperti yang terdapat dalam bagian an-naqi'di dalam kitab Mu'jam
Masta'j am karya Al Bakri.
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kudaku membawalu melewati masjid bani Zuraiq). Maksudnya, kuda

itu membawanya melewati masjid batas garis finish.

Kata al amad artinya batas akhir. Seperti firman Allah 'fathaala
'alahimul amad. Pernyataan ini hanya tercantum dalam riwayat Al
Mustamli. Ini merupakan penafsiran yang dikemukakan Abu Ubaidah

dalam kitabnya Al Majaz serta disepakati oleh para pakar bahasa. An-
Nabighah berkata, "Dikatakan 'kuda berhasil mendahului' apabila ia
telah melampaui garis finish".

Muawiyah yang disebut dalam jalur periwayatan ketiga adalah

Muawiyah bin Umar Al Azdi. Sedangkan Abu Ishaq adalah Abu Ishaq

Al Fazari. Adapun pernyataan 'Su$an berkata', telah disebutkan

melalui sanad yarug maushul seperti di atas. Akan tetapi Sufuan tidak
menyebutkannya melalui sanad yang utuh. Hal senada telah

disebutkan pula oleh Musa bin Uqbah pada riwayat ketiga. Hanya saja

Sufyan mengatakan tentang jarak antara Al Hafya' dengan Tsaniyyah
adalatr 5 atau 6 mil, sedangkan Musa mengatakan jarak antara

keduanya adalatr 6 atau 7 mil. Namun, perbedaan ini tidak terlalu
besar.

Pada lomba yang kedua Suffan mengatakan jarak yang

ditempuh adalah satu mil atau sepertinya. Sementara dalam riwayat
At-Tirmidzi dari jalur Ubaidillah bin Umar kalimat tersebut disisipkan
langsung dalam hadits, dan disebutkan bahwa jaraknya adalah 6 mil
dan I mil.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan

hadits Al-Laits dalam bab ini dengan lafazh,'P t ,lt ,F, ,y. O.c

(beliau memperlombakan antara kuda yang tidak dipersiapkan/
terlatih), sebagai isyarat kepada kelengkapan hadits tersebut". Ibnu Al
Manayyar berkata, "Hal semacam itu tidak menjadi keharusan pada

bab-bab yang disebutkan Imam Bukhari. Bahkan terkadang Imam

Bukhari menyebutkan judul bab secara mutlak untuk sesuatu yang

bersifat penetapan maupun penafian. Maka makna lafazh
'mempersiapkan kuda untuk berlomba', yakni apakah hal itu termasuk
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syarat atau bukan? Dari riwayat yang telah dikemukakan jelas bahwa

ini bukan syarat. Sekiranya maksudnya hanya sekadar meringkas

hadits, maka menukil lafazh yang berkaitan dengan judul bab akan

lebih tepat. Namun, Imam Bukhari tidak melakukan hal ini karena apa

yang telah dijelaskan. Disamping itu, dia bermaksud menghilangkan

anggapan yang tidak memperbolehkan mempersiapkan dan melatih

kuda, sebab akan sangat menyulitkan dan juga membahayakan. Untuk

itu dia menjelaskan bahwa yang demikian tidak terlarang dan bahkan

disyariatkan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pertentangan antara

pendapat Ibnu Al Manayyar dengan pendapat lbnu Al Baththal.

Bahkan maksud yang disebutkan tercapai dengan adanya peringkasan

seperti yang dimaksud oleh Ibnu Baththal.

U*t (dipersiapkon/ditatih). Maksudnya, kuda diberi makanan

hingga gemuk dan kuat, kemudian makanannya dikurangi sedikit

demi sedikit, setelah itu dimasukkan ke rumahnya lalu ditutupi dengan

pelananya hingga badannya panas dan mengeluarkan keringat.

Apabila keringatnya telah mengering maka kuda itu menjadi kuat dan

larinya cepat.

Pada hadits di atas terdapat syariat berlomba, dan itu bukan

perbuatan yang sia-sia, tetapi termasuk olah raga terpuji dan sarana

untuk mencapai maksud-maksud tertentu dalam peperangan serta

dapat dimanfaatkan saat dibutuhkan. Hukumnya bisa mustahab

(disukai) dan mub ah (boleh) sesuai motivasinya.

Al Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan tentang bolehnya

memperlombakan kuda atau hewan lainnya serta lomba [ari. Demikian

pula memanah dan menggunakan senjata. Sebab hal-hal itu dapat

melatih untuk berperang".

Dalam hadits ini terdapat pula keterangan tentang bolehnya

mempersiapkan dan melatih kuda. Namun, sangat jelas hal ini khusus

bagi kuda yang disiapkan untuk perang. Hadits di atas juga

menjelaskan adanya syariat mengumumkan permulaan dan akhir
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lomba, serta penisbatan perbuatan kepada yang memerintah. Karena
kalimat 'beliau memperlombakan', artinya beliau memerintahkan atau

memperbolehkan.

Catatan:

Hadits ini tidak menyinggung soal taruhan dalam perlombaan

tersebut. Akan tetapi Imam At-Tirmidzi telatr menyebutkan hadits itu
pada bab yang berjudul 'Tanrhan dalam Pacuan Kuda'. Barangkali dia
mensinyalir apa yang dinukil oleh Imam Ahmad dari riwayat

Abdullah bin Umar Al Mukbir dari Nafi' dari Ibnu LJmar, ilr $L,1'oi
'6Vi ,Ft ,y. ,!.(. et y h, * (sesungguhnya Rasulultah SAW

memperlombakan di antara huda dan membuat taruhan). Para ulama

telah sepakat -seperti di atas- memperbolehkan perlombaan tanpa
imbalan apapun. Akan tetapi Imam Malik dan Syafi'i membatasi pada

lomba berjalan, pacwm kuda dan permainan pedang. Sebagian ulama

mengkhususkan pada lomba pacuan kuda. Sementara Atha'
memperbolehkan pada semua jenis perlombaan.

Para ulama sepakat pula membolehkan lomba disertai imbalan

dengan syarat imbalan tersebut berasal dari selain peserta lomba,

seperti Imam (pemimpin) yang tidak memiliki kuda dalam

perlombaan tersebut. Sementara mayoritas ulama memperbolehkan

lomba dengan imbalan (hadiah) berasal dari salah satu pihak yang

berlomba. Demikian pula bila bersama peserta lomba terdapat pihak"

ketiga sebagai penghalal dengan syarat dia tidak mengeluarkan

sesuatu agar tidak masuk dalam kategori perjudian. Adapun bila pihak

yang terlibat dalam perlombaan mengeluarkan bayaran tertentu, lalu
pihak yang menang mengambil imbalan tersebut maka para ulama

sepakat tidak memperbolehkannya. Diantara ulama ada yang

mempersyaratkan agar pihak yang menjadi penghalal tidak menjadi

penentu kemenangan dalam tempat perlombaan.
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Dalam hadits ini dijelaskan bahwa yang dimaksud perlombaan

kuda adalah memacunya dengan ditunggangi, bukan sekadar

melepaskannya berlari tanpa penunggang. Hal ini didasarkan kepada

lafazh hadits 'sesungguhnya Abdullah bin Umar termasuk diantara

peserta lomba'. Demikian dalil yang kemukakan oleh sebagian ulama.

Akan tetapi sikap tersebut perlu ditinjau lebih tanjut, karena mereka

yang tidak mempersyaratkan adanya penunggang tidak pula melarang

perlombaan kuda yang disertai penunggang. Hanya saja mayoritas

ulama beralasan bahwa kuda yang dilepas tanpa penunggang tidak

tahu jalur yang ditempuh dan sulit mencapai garis finish, bahkan

terkadang kuda itu keluar dari arena. Argumentasi ini juga masih perlu

dipertimbangkan, karena untuk mengarahkan kuda tidak hanya dapat

dilakukan dengan cara menungganginya, sekiranya ada pemandu yang

mahir mengarahkan kuda tanpa menungganginya maka perlombaan

kuda tanpa penunggang (oki) sangat mungkin dilaksanakan.

Pelaiaran yans dapat diambil

1. Bolehnya menisbatkan masjid kepada kaum tertentu. Masalah

ini telah disebutkan Imam Bukhari dalam bab tersendiri pada

pembahasan tentang shalat.

2. Bolehnya memanfaatkan hewan bila dibutuhkan meski terdapat

unsgr penyiksaan (bila dilakukan tanpa ada kebutuhan) seperti

membuatnya kelaparan atau kelelahan.

3. Keharusan menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Karena

Nabi SAW membedakan antara kuda yang telah dipersiapkan

dan dilatih dengan kuda yang tidak dipersiapkan dan dilatih.

Sekiranya beliau menqrmpur antara keduanya, niscaya kuda

yang tidak terlatih akan sangat kelelahan.
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59. Unta Nabi SAW

*lb,it JL zr3l *t y frt *|ir J'r'ri ,.n ,y.t Jv

.irr.at'-Y* c ,pi y il, *U, sG ,'r1r Jv:

Ibnu Umar berkat4 "Nabi SAW membonceng Usamatr di atas

Qashwa'." A1 Miswar berkata, Nabi SAW bersabda" "Qashwa' tidak
kepayahan".

* Ct'is uk,i i-,- ?nr',*t 6'+,i,i f *

287t.Dari Humaid, dia r"r-;T :::fffl
berkata" "Nama Unta Nabi SAW adalah Al Adhba'."

#"iu'p': *\t e'4,0k ,Jv i:; hr ',tr,f *
,F'e"i irr -',;,-t i& ! 1l :i,$ Su- .',;.J I iri'",;st

:t *'* i,,ut';; ,b ,;,ujt * "f:"6i 
,qri,r*

"y 
r :g'* ;; d:* .'^tbi !t r;fur ,4::,? '{;- t'uf

*tYb'**U'f ,r:'V
2872. Dari Anas RA, dia berkata, 'Nabi SAW memiliki unta

yang bernama 'Adhba' yang tidak pernah didatrului [dikalatrkanJ -
Humaid berkata 'atau hampir-hampir tidak dapat didatrului

[dikalahkan]- lalu datang seorang Arab badui mengendarai seekor

unta pilihan dan mengalahkan unta Nabi SAW tersebut. Hal itu terasa

berat bagi kaum muslimin hingga beliau SAW mengetatruinya, maka
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beliau bersabda, 'Merupakan hak bagi Allah bahwa tidak ada urusan

dunia yang tinggi melainkan direndahkan-Nya'."

Hadits ini diriwayatkan dengan panjang lebar oleh Hammad dari

Tsabit dari Anas dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab unta Nabi SAI/). Demikian Imam Bukhari menyebutkan

kata 'unta' dalam bentuk tunggal. Hal itu sebagai isyarat bahwa

Qashwa' dan 'Adhba' adalah nama untuk satu unta.

Sv ltOnu

Umar berkata, "Nabi SAW membonceng Usamah di atas Qashwa").
Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari pada

pembahasan tentang haji, yang telah dijelaskan pada bagian haji
Wada'.

,r'qiiir c'W r; ,Pt y &t * H'iU ,'t4tJ'q @ Miswar

berkata, Nabi SAW bersabda, "Qashwa' tidak kepayahan"). Ini
adalah bagian dari hadits panjang yang telah disebutkan dan

dij elaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat.

oJi C ?rG C :b ,f ,;i iip flaaits ini diriwayatkan

dengan panjang lebar oleh Hammad dari Tsabit, dari Anas). Riwayat

tanpa sanad yang maushul ini hanya tercantum dalam riwayat Al
Mustamli. Musa yang disebut pada sanad di atas adalah Musa bin

Ismail At-Tabudzaki, sedangkan Hammad adalah Hammad bin

Salamah. Dalam riwayat selain Al Harawi, pernyataan tersebut

tercantum setelah riwayat Zuhai. Riwayat yang dimaksud telah

disebutkan Abu Daud melalui sanad yarlg maushul dari Musa bin

Ismail, namun lafaz)'nya tidak lebih panjang daripada lafazh riwayat

Zvhair bin Muawiyah dari Humaid, hanya saja ia lebih panjang dari

lafazh riwayat Al Fazari. Dengan demikian, dapat diketatrui bahwa

riwayat Al Mustamli lebih akurat. Seakan-akan Imam Bukhari

berpegang pada riwayat Abu lshaq, karena di dalamnya terdapat
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penegasan bahwa Humaid telatr mendengar langsung dari Anas. Lalu
dia mengisyaratkan bahwa riwayat itu telah dinukil dengan panjang
lebar dari rsabit, kemudian dia menemukannya melalui riwayat
Humaid dengan lafazh yang lebih panjang dan dia juga mengutipnya.

-'r# 363 I \t :W J,6- ',# I (Tidak pernah didahutui -
Hu.maid berlcata 'atau hampir-hampir tidak dapat didahulur-). Ini
adalah keraguan dari periwayat. Riwayat ini telah disebutkan melalui
sanad yutg maushul seperti yang dikemukakan. sementara dalam
riwayat-riwayat lain disebutkan tanpa ada keraguan.

qltl q;:A gr" I 'of 
lriaak ada urusan dunia yang tinggi).

Dalam riwayat Musa bin Ismail disebutkan, * ei l'iti lora ndak

meninggikan sesuatu). Demikian pula yang dikutip oleh lmam
Bukhari dalam pembahasan tentang kelembutan hati. Demikian juga
dikatakan oleh An-Nufaili dari zuhair yang dikutip Abu Daud.
Sementara dalam riwayat Syu'batr yang dikutip An-Nasa'i disebutkan,

U!fur d * ie et- I 'o( 
lriaoUah s;esuatu meninggilcan dirinya di

dunia).
'# 'g,t*t ;q; (Latu datang seorang Arab badui dan

mendahuluinya). Dalam riwayat Ibnu Al Mubarak dan selainnya dari
Humaid yang dinukil oleh Abu Nu'aim disebutkan, fui q4;i 6ta
berlomba dengannya dan mendahuluinya). Sedangkan dalam riwayat
Syu'bah disebutkan ,'Or,?t pt y n' & lt l?:, g.u (Rasutullatt

SAW didahului oleh seorang Arab badui). Namun, saya tidak
menemukan keterangan tentang nama orang Arab badui yang
dimaksud.

:i fat atus seekar unta). Qa'ud adalah unta yang sudah layak

ditunggangi. Al Jauhari berkata, "Qa'ud adalah unta kecil hingga
ditunggangi, minimal berusia 2 tahun hingga masuk 6 tahun. Apabila
unta itu telah mencapai usia 6tahun maka dinamakan jamol,.
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Al Azhari berkata, "Kata qa'ud tidak digunakan kecuali untuk

unta jantan, dan unta betina tidak dinamakan qa'udah, batrkan

dinamakan qalush." Dia berkata, "Al Kisa'i dalam kitab An-Nawadir

meriwayatkan bahwa unta betina yang kecil dinamakan qa'udah.

Akan tetapi perkataan selainnya menyelisihi hal itu".

Al Khalil berkata" "Qa'udah adalah unta yang dirundukkan atau

diderumkan penggembalanya untuk membawa barang bawaannya".

'if ,j; (Hingga beliau mengetahuinya). Maksudny4 beliau

mengetahui tanda-tanda keberatan pada sahabatnya. Dalam riwayat

lmam Bukhari pada pembahasan tentang kelembutan hati disebutkan,

"r;i-ir 'r* t jal ,19|'ij 4 clt €tt lxettt<a beliau melihat apa yang

ada pada wajah-wajah mereka, maka mereka mengatakan 'Adhba'

telah didahului...). Kata'Adhba' artinya yang telinganya terpotong

atau terbelah.

Ibnu Faris berkata, "sebenarnya kata itu merupakan julukan

unta tersebut berdasarkan lafazh hadits 'dinamakan 'Adhba" dan

kalimat 'biasa dipanggil'Adhba". Sekiranya kata itu menjadi sifat

unta, maka tidak dapat dijadikan hujjah". Sementara Az-Zamakhsyari

berkata, "Kata'Adhba' di sini diambil dari ucapan merek4 naaqatu

'odbaa', yakni yang pendek tangannya".

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat; apakah 'Adhba'

adalah Qashwa' ataukah keduanya merupakan nama bagi unta yang

berbeda. Al Harbi dengan tegas memilih pendapat pertama, dan dia

berkata, "IJnta tersebut biasa dinamakan 'Adhba', Qashwa' dan

Jad'a"'. Pendapat serupa telah dinukil oleh Ibnu Sa'ad dari Al Waqidi.

Adapun ulama yang lain cenderung memilih pendapat yang kedua.

Para ulama ini mengatakan, "Jad'a' adalah Syahba', dimana ketika

turun wahyu tidak ada yang membawa beliau SAW selain unta ini".

Kemudian dia menyebutkan sejumlah untaNabi SAW yang lain.
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Pelaiaran vans dapat diambil

l. Boleh mengambil (memelihara) unra untuk dinaiki dan
digunakan dalam perlombaan.

2. Bersikap zuhud terhadap dunia, berdasarkan isyarat bahwa tidak
satu pun unsan dunia yang tinggi melainkan akan menjadi
rendah.

3. Anjuran untuk bersikap tawadhu'.

4. Kemuliaan akhlak Nabi SAW, sikap tawadhu', dan keagungan
nya dalam hati para sahabatnya.

60. Berperang Dengan Mengendarai Keledai

Bab ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli tanpa
disebutkan satu hadits pun. Adapun An-Nasafi menggabungkannya
pada bab berikutnya. Dia berkata ,Bab Berperang dengan
Mengendarai Kendaraan dan Bighal Nabi SAW yang putih'. Namun,
tidak seorang pun di antara para pensyarah shahih Bukhari yang
membahasnya. Persoalan ini tetap musykil ditinjau dari kedua versi
tersebut. Hanya saja riwayat Al Mustamli lebih mudah dijelaskan
karena mungkin Imam Bukhari membuat judul bab lalu meninggalkan
ruang kosong untuk dicantumkan hadits yang sesuai, tetapi dia tidak
sempat menulis satu hadits pun. Seakan-akan dia hendak menulis jalur
lain untuk hadits Mu'adz, JA- lg ,* *, * nt ,p ,it J'\'*$
'*L'i (Aku pernah membonceng/mengiringi Nabi sAW di atas rreledai

yang bernama Ufair). Hadits ini telah disebutkan pada bab .Nama

Kuda dan Keledai'. Keberadaan beliau mengendarai unta itu
mencakup saat safar maupun mukim. Dengan demikian tercapailah
maksud judul bab menurut mereka yang tidak membedakan antara
yang mutlak (tidak dibatasi) dan yang umum.
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Berkenaan dengan riwayat An-Nasafi, dalam kedua hadits pada

bab berikut hanya disebutkan tentang bighal. Ada kemungkinan Imam
Bukhari meninggalkan bagian kosong di akhir bab seperti yang kami
katakan ketika menjelaskan kolerasi riwayat Al Mustamli, atau

mungkin hukum keledai diambil dari hukum bighal. Sementara telah

diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari hadits Anas, n' *r,,; nlt'tti

/,,2 {*rfiu )9 r*'-# ?'i- ott 'Jt & lsrrungguhnya Nabi

SAW pada hari Khaibar berada di atas keledai yang dikekang dengan

tali dari sabut). Akan tetapi sanad-nya masih diperbincangkan.

61. Bighat Nabi SAW yang Berwarna Putih. Hal ini Dikatakan
Anas

i:b; &'*', qf Ir 
"L"","1 

"^r-('dL ,sr^i:.r*-l il ,:iut

Abu Humaid berkata, "Raja Oti* rn.nrnud,** Uigfra p,rtif,
kepadaNabi SAW".

Jr'*:tt'i; (. ,J6 ?)dt i. :*'+ :Jv Gt;J;\ e) *
.i* w; tb)i:rl;\iiu*t e \t *': aa?rt

2873.Dari Abu lshaq, aia berkata: Aku mendengar Amr bin Al
Harits berkata, 'Nabi SAW tidak meninggalkan kecuali bighal putih,

senjata, dan tanatr yang beliau tinggalkan sebagai sedekah".

et;3* ti t- :lJrr'ii$ ^-ht ,f ) "tSt f ',tu.;l ,ti c
;, W, *', ^)L ht *';t i; ("i(r,, ,ir.; ,# t;
* "b *iyi,,t.u 4rtgu,L1*'#i
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1;; ir' &'Ct, Vry,:t :rur; ot,i iI: ,,(z$r

*9i' *'it d *f o',}t d :J* *:
2874. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' RA bahwa seorang laki-laki

berkata kepadanya, "Wahai Abu Umarah, kalian melarikan diri pada

perang Hunain". Dia berkata, "Tidak! Demi Allah. Nabi SAW tidak

melarikan diri, tetapi yang melarikan diri adalah orang-orang yang

tergesa-gesa. Mereka disambut oleh kaum Hawazin dengan anak

panah dan Nabi SAW berada di atas bighal putih miliknya. Sedangkan

Abu Suffan bin Al Harits memegang tali kekang bighal [hewan hasil

perkawinan silang antara kuda dengan keledai] lalu Nabi SAW
bersabda, 'Aku adalah nabi, tidak dusta, aht adalah putra Abdul
Muththalib'."

Keteransan Hadits:

(Bab bighal Nabi SAW yang putih, hal ini dikatakan oleh Anas).

Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada hadits yang panjang

dalam kisah perang Hunain, yang akan disebutkan melalui sanad yang
maushul dalam pembahasan tentang peperangan, dan di dalamnya

disebutkan, irzi. yr & $i @etiau berada di atas bighat yang

putih).

i:br. tfi. Pi y h' ,p '"il ,i: t:N s;,tai ,$, ii J61 #bw

Humaid berknta, 'Raja Ailah menghadiahkan bighal putih kepada

Nabi SAW). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Abu
Humaid yang panjang sehubungan dengan perang Tabuk. Hadits ini
telah dikemukakan dengan sanad yarug maushul di akhir pembahasan

tentang zakat. Di tempat itu telatr diisyaratkan tentang nama raja Ailah
beserta penjelasan hadits secara lengkap.

Di antara persoalan yang diterangkan ditempat ini adalah bahwa

bighal putih yang ditunggangi beliau SAW saat perang Hunain bukan

bighal putih yang dihadiahkan raja Ailah kepada beliau. Karena
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pemberian hadits berlangsung saat perang Tabuk sedangkan Perang

Hunain terjadi sebelum itu.

Dalam riwayat lmam Muslim dari hadits Al Abbas bahwa bighal

yang dinaiki Nabi SAW saat perang Hunain adalah bighal yang

dihadiahkan oleh Farwah bin Nafatsah, dan inilah yang benar.

Kemudian Abu Al Husain bin Abdus menyebutkan bahwa bighal yang

dinaiki Nabi SAW pada perang Hunain bemama Daldal. Sedangkan

Syahba' dihadikan kepada beliau SAW oleh Al Muqauqis. Adapun

yang dihadiahkan oleh Farwah bernama Fidhdhah. Pernyataan ini

disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan dia juga mengutip pernyataan yang

sebaliknya. Namun, yang benar adalah keterangan yang tercantum

dalam Shohih Muslim.

Dalan'l bab ini, Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua

hadits; salah satunya adalah hadits Amr bin Al Harits, saudaranya

Juwairiyah (ummul Mukminin), dia berkat u, &.it' ,,l} )fi )'i;j S'i 6

irZ:)r "rd 1 *i WoUi SAW tidak meninggalkan kecuali bighalnya

yang putih). Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan

tentang wasiat dan penjelasannya akan disebutkan pada akhir

pembahasan tentang peperangan.

Hadits kedua adalatr hadits Al Bara' tentang kisah perang

Hunain yang telah disebutkan, dan di dalamnya disebutkan, & 
titi

;W.'y. * *t * ht (Nabi SAW di atas bighal putih). Hat ini juga

akan dijelaskan pada pembatrasan tentang peperangan.

Hadits di atas dijadikan dalil tentang bolehnya memelihara

bighal dan mengawinkan himar dengan kuda. Adapun hadits Ali yang

menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, t'tItJ-'[ ',i 4: ,tr- 6t

(Sesungguhnya yang melahtkan demikian adalah orang-orang yang

tidak mengetahui). Hadits ini diriwayatakan Abu Daud dan An-Nasa'i

serta dishatrihkan oleh lbnu Hibban. Ath-Thahawi mengomentari,

"Hadits ini dijadikan pedoman oleh segolongan ulama dan mereka

mengharamkan perbuatan tersebut. Akan tetapi tidak ada yang mereka

%24 - FATHT'L BAARI



:Uu ,i- h' *, ,4'F ?f z$G'*'ArJb 
-*.G'*

jadikan sebagai hujjah dalam hadits tersebut. Karena maksudnya

adalah anjuran untuk memperbanyak kuda demi meraih pahala.

Seakan-akan maksud kalimat 'orang-orang yang tidak mengetahui'

yakni tidak mengetahui pahala yang diperoleh atas perbuatan tersebut.

62. Jihad Bagi Wanita

!orlt'";!V:Jui 14t q*:yht e dtUi'tir
tta d-1L'*L6, $v :-t) jr lj ^lur 

l* Jtt)

2875.nari Aisyatr Uinti ffranan, dari eisyah Ummul Mukminin
RA, dia berkata, "Aku meminta izin kepada Nabi SAW untuk ikut
berjihad, maka beliau bersabda 'Jihad lralian adalah haji'."

Abdullah bin Al Walid berkata: Sufyan telah menceritakan

kepada kami dari Muawiyah sama seperti itu.

yht ,p 4t*\'Fril axc'*zrrb -*.b'*
.'U7:r 3,i/' y-.:Jt- :Vt *;'5,;.tt;'y,*':

2876. Dari Aisyah binti Thalhatr, dari Aisyah Ummul
Mukminin, dari Nabi SAW, bahwa beliau ditanya oleh istri-istrinya
tentang jihad, maka beliau bersabda, 'Sebaik-baik jihad adalah haji'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah, 'jihad kalian adalah

haji'. Hadits ini sendiri telah disebutkan pada pembahasan tentang
jihad dan pembahasn tentang haji. Disamping itu, ia memiliki riwayat
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penguat dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan An-Nasa'i

dengan tatazh,i:j,Jiti'd, tflsq -:1t ;"6r qv 4, iV gihad

orang tua -yalai yang tidak mampu dan lemah- serta wanita adalah

haji dan umrah).

9!t ,;1, ip '565 pltauaan bin At Watid bertmta). Dia adalah

Abdullah bin Al Walid Al Adani. Riwayatnya telah disebutkan

melalui sanad yang maushul dalart V,rtab Jami' Sufian. Adapun

pernyataan pada jalur periwayatan kedua 'dan dari Habib bin Abi
Amrah' telah dinukil melalui sanad yang maushul dari riwayat

Qabishah yang tersebut di awal sanad. Kesimpulannya, Qabishah
menukil hadits itu dari Suffan melalui dua jalur periwayatan.

Demikian pula Al Ismaili menyebutkan melalui sanad yang masuhul

dari jalur Hannad bin As-Sari dari Qabishah.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Aisyah memberi petunjuk bahwa
jihad tidak wajib atas wanita. Ketidakwajiban itu dikarenakan

menyelisihi apa yang diminta dari mereka, yaitu menutup diri dan

menghindari kaum laki-laki. Oleh karena itu, maka haji lebih utama

bagi mereka daripada jihad".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang dikatakan Ibnu

Baththal telah disinyalir oleh Imam Bukhari dengan sikapnya yang

membuat judul bab ini secara mutlak, lalu mengiringinya dengan bab-

bab yang menegaskan keluarnya wanita untuk berjihad.

62. Perang di Lautan Bagi Wanita

tcz \. , . .t,4 r o

c-c atll ,?l t;t \:r*, :Jv'qt#\t ,r*-'St ;? ;
qf irr & n' J;,
'0t2, ) :Uu" ,10-,1at.

). .. c.
al)l J.ig rf.,,

S*t irt
'"i'o+

t?.3u t:t1* oit .P i-,,
4'u6 'iui t.l,r J;, U
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"r" )#t'lt'& ,yt W e'p<!t'Ht or3';- qi
,<ttr ,Jd '&, ,# tf i,r iir ar ,5r., t;- llui tV\i
q Jvt ,U: -e'rf- t';6- ,t-.b,5 tG'i .r.s: ti)Lr

;r)\i , ;:i ,iG e ,# tf ir itr ,uu" ,u: ,y
'6'j 

-AtG.;;r+',;"rp,riiG,Jv .;tlii a *,
i:W'""i,A)4;,6!t'-5 t'd- t,;bj 7 f 'At

2877-2878. Dari Abdullah bin Abdunatrman Al Anshari, dia
berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Rasulullah SAW masuk
(ke tempat) putri Milhan lalu bersandar di sana. Kemudian beliau
tertawa. Putri Milhan bertanya 'Mengapa engkau tertawa wahai
Rasulullah?' Beliau menjawab 'selcelompok orang dari umatku
mengarungi lautan yang biru dalam rangkn perang di jalan Atlah.
Keadaan mereka sama seperti raja-raja di atas singgasana'. Dia
berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalatr kepada Allah agar menjadikan
ku di antara mereka'. Beliau berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah dia di
antara mereka'. Kemudian beliau kembali tertawa. Dia pun
mengatakan kepada beliau sama seperti itu dan Nabi mengatakan
kepadanya seperti sebelumnya. Dia berkata, 'Berdoalah kepada Allah
untuk menjadikanku di antara mereka'. Beliau bersabda, 'Engkau
termasuk orang-orang yang permulaan dan bukon termasuk orang-
orang yang terakhir'." Dia berkata, Anas berkata, "Dia menikah
dengan Ubadah bin Shamith lalu menganrngi lautah bersama anak
perempuan Qarazhah. Ketika kembali, dia menaiki hewan
tunggangannya, tetapi terlempar dari atas hewan itu dan jatuh lalu
meninggal dunia."

.Ut7rW

FATHI'L BAARI - 2gI



Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah Ummu
Haram yang telah dikemukakan pada bab 'Keutamaan Orang yang
Terjatuh dalam Rangka Jihad di Jalan AUah'. Penjelasannya akan
disebutkan pada pembatrasan tentang meminta izin.

Dalam akhir hadits disebutkan oAnas berkata, 'Dia menikah
dengan Ubadah bin Shamith'. Secara lahiriah pernikahan itu terjadi
setelah dialog di atas. Akan tetapi dalam riwayat Ishaq dari Anas di
bagian awal pembahasna tentang jihad disebutkan, ?;A 17 il USi

Pj Y a' u}." itr Jt": t4lb 'pn 
u.>,,tbt /.ist? ((tmmu Haram

sebagai istri Ubadah bin Shamith. Lalu Rasulullah SAW masuk ke

tempatnya). Versi ini secara lahiriah menyatakan bahwa Ummu
Haram saat berdialog dengan Rasulullah SAW telah menjadi istri
Ubadah bin Shamith.

Untuk menjelaskan permasalatran ini dapat dilakukan melalui
dua cara; Pertama, dikatakan bahwa saat itu Ummu Haram telah
menjadi istri Ubadah tapi kemudian diceraikan lalu dinikahinya
kembali. Ini merupakan jawaban yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin.
Kedua, bahwa lafazh pada riwayat Ishaq 'dia adalah istri Ubadah'
hanyalah kalimat penjelas yang dimaksudkan oleh periwayat sebagai

gambaran atas dirinya tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu. Lalu
dari riwayat selain Ishaq diketahui bahwa Ubadah menikahi Ummu
Haram setelah dialog dengan Rasulullah SAW di atas. Versi terakhir
ini lebih berdasar karena dikuatkan riwayat Muhammad bin Yahya bin
Hibban dari Anas, yangmana dikatakan Ubadah bin Shamith menikahi
Ummu Haram setelah dialog di atas, seperti akan disebutkan setelah

dua belas bab.

Adapun maksud 'dia mengarungi lautan bersama anak

perempuan Qarazhah', adalah istri Muawiyah yang bernama

Fakhitah, tapi ada pula yang mengatakan rurmanya adalah Kanud. Dia
adalah istri Utbah bin Sahal sebelum akhirnya dinikahi Muawiyah.
Ada pula kemungkinan Muawiyah telah menikahi dua wanita
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bersaudara satu persatu. lni merupakan riwayat lbnu Wahab dalam
kitab Al Muwaththa'dari lbnu Lahi'ah, dari seorang periwayat, dia
berkata, "Muawiyah adalatr orang pertama yang mengarungi lautan
untuk berperang. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan
LJtsman". Bapak dari istrinya Muawiyah yang dimaksud adalah

Qarazhah bin Amr bin Naufal bin Abdi Manaf. Dia adalah orang

Quraisy, suku Naufal. Sebagian pensyarah Shahih Bukhari ketiru
dengan menduga batrwa Qarazatr yang dimaksud adalah earazhah bin
Ka'ab Al Anshari. Sedangkan pendapat yang saya kemukakan di atas

telah dinyatakan dengan tegas oleh Khalifah bin Khayyath dalam
kitabnya At-Tarikh, dan dia menambahkan bahwa peristiwa itu
berlangsung pada tahun 28 H. Disamping itu Al Baladzari
menyebutkan dalam kitabnya At-TariHt bahwa Qaraztrah bin Abdi
Amr meninggal dalam keadaan kafir. Atas dasar ini maka dipastikan
putri Qarazhah tersebut sempat melihat Nabi SAW, demikian pula
dengan saudaranya Muslim bin Qarazhah yang terbunuh pada perang
Jamal bersama Aisyah.

Catatan:

Pertama, Dalam sanad 'Abu Ishaq (Al Fazari) telah
menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Abdurrahman Al
Anshari'. Demikian yang terdapat pada semua riwayat tanpa ada

perantara seorang pun di antara keduanya. Akan tetapi Abu Mas'ud
mengklaim dalam kitab Al Athrafbahwa di antara keduanya terdapat

seorang periwayat yang tidak disebutkan, yaitu Za'idahbin Qudamah.
Pernyataan Abu Mas'ud disetujui oleh Al Mizzi seraya mengukuhkan
bahwa Al Musayyab bin Wadhih telah menukil riwayat itu dari Abu
Ishaq Al Fazari dari Za'idah bin Abu Thawalah.

Abu Ali Al Jiyani berkata, "Aku telah meneliti kitab Sirah karya
Abu Ishaq, tetapi di dalamnya tidak disebutkan Za'idah'." Kemudian
dia menuturkan dari jalur Abdul Malik bin Habib dari Abu Ishaq dari
Abu Thawalah tanpa menyisipkan nama Za'idah di antara keduanya.
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Adapun riwayat Al Musayyab bin Wadhih tidak benar, dia seorang

periwayat lemah sehingga tambahan yang dikemukakannya tidak
dapat dijadikan pegangan untuk menyalahkan riwayat dalam kitab

Shahih Bukhari. Terlebih lagi riwayat itu telah dinukil Imam Ahmad

dalam Musnad-nya dari Muawiyah bin Amr (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini) sama seperti yang disebutkan Imam Bukhari, yaitu

tidak disebutkan ruLma Za'idahdi dalamnya.

Adapun sebab kesalahan Abu Mas'ud adalah bahwa Muawiyah
bin Amr telah meriwayatkannya dari Za'idah dari Abu Thawalah.

Maka Abu Mas'ud mengira bahwa riwayat itu telah dinukil oleh

Muawiyah bin Amr dari Abu Ishaq dari Za'idah. Padahal tidak
demikian, bahkan riwayat itu telah dinukil oleh Muawiyah bin Amr
dari Abu Ishaq dan Za'idah sekaligus. Terkadang dia menyebutkan

kedua syaikhnya ini dalam satu sanad dan terkadang secara terpisah.

Imam Ahmad telah menukil riwayat itu dari Muawiyah dari Abu Ishaq

dan Za'idah. Sementara Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Abu
Khaitsamah dari Muawiyah bin Amr dari Za'idah saja. Demikian pula

Abu Awanah dalam kitab shahih-nya meriwayatkan dari Ja'far Ash-

Sha'igh dari Mu'awiyah. Dengan demikian jelaslah keakuratan

riwayat pada kitab Shahih Bukhari.

Kedua, hadits ini telah diriwayatkan dari Anas oleh Ishaq bin
Abu Thalhatr dan Muhammad bin Yahya bin Hibban serta Abu

Thawalah. Ishaq berkata dalam riwayatnya dari Anas, "Rasulullah

SAW biasa masuk (ke tempat) Ummu Haram". Sedangkan Abu

Thawalah berkata dalam riwayatnya, "Rasulullah SAW masuk ke

tempat putri Milhan". Padahal kedua riwayat ini sangat jelas sama-

sama dinukil dari Musnad Anas. Adapun Muhammad bin Yahya

berkata, "Dari Anas dari bibinya Ummu Haram". Riwayat ini sangat

jelas batrwa ia termasuk hadits yang dikutip dari Ummu Haram dan

inilah yang menjadi pegangan. Seakan-akan Anas tidak menyaksikan

langsung peristiwa itu sehingga dia menukil dari bibinya. Umair bin

Al Aswad juga menukil riwayat tersebut dari Ummu Haram seperti

akan disebutkan setelah beberapa bab. Al Mizzi dalam Musnad-nya
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telatr mengalihkan riwayat Abu Thawalatr dari Musnad Anas kepada

Musnad Ummu Haram. Namun, dia tidak melakukan hal serupa pada

riwayat Ishaq bin Abi Thalhah. Artinya dia memberi pengertian yang

berbeda dengan penjelasan yang telah saya kemukakan.

64. Suami Membawa Seorang Istrinya Dalam Peperangan Tanpa
Istrinya yang Lain

,r:,'-?,. c.tor,.o.c.. ,.1 ,,.ol.ct t c . 'r,1 , otr,
,J e) #l A *S -e.)t A ot)e t .w' :OV q)A;Jt Je

,. l, t

i *.o ;:* y ,**.c 

"-:'f 
I' r3'; *''&', fG,

Lli tH'oi ;t ri tit *3 y \t * Ut ok,U6 ?y,
.*t 9t\, * Ut\c; q+ L,x.'"#i yk.;

i. ) 41,2.t o., 1 c,..,.,.: ,,,,'. -,o'. .,-,:.,.:l:,F et ( *P,,.s* YC* cwt;e :tf €.4.1sv
.lrry' Jif 6- *i,+i,,r'

2879. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Urwah bin
Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, Alqamah bin Waqqash dan Ubaidillah
bin Abdullah meriwayatkan dari hadits Aisyah. Masing-masing

menceritakan kepadaku sebagian dari hadits. Aisyah berkata,

"Biasanya Nabi SAW apabila hendak keluar, beliau mengundi di
antara istri-istrinya, siapa yang keluar undiannya maka Nabi SAW

membawanya keluar bersamanya. Lalu beliau mengundi di antara

kami pada suatu peperangan yang beliau lakukan, saat itu undianku

keluar, maka aku keluar bersama Nabi SAW sebelum turun
(ketentuan) hijab".
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Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan bagian dari hadits Aisyah tentang

kisah berita dusta yang dituduhkan kepadanya. Hubungannya dengan
judul bab cukup jelas. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang tafsir. Dalam riwayat ini disebutkan dengan tegas bahwa

beliau membawa Aisyah setelah mengundi di antara istri-istrinya.

65. Perang Bagi Wanita, dan Peperangan Mereka Bersama Laki-
laki

Ut f u6t i*t *f i'; ok tl :Js';t ?nt'q3 il *
olt al. o-. a . o '. 2 t o€. o" a '. ': 

t.

* ?i:) f ei 'azu.G u.\ rai :Jti &') * at ;*
cr'k :i; Sur- .*7t lt:iZ 

t4; i:t* ,sti oGH Wt:

i *y lV7 i ,i,yi e:."i'"i ryi & -*i'

2880. Dari Anas RA, dia O"rn*,?l: ,i:'r:j;:r':-
orang mundur dari sisi Nabi SAW". Dia berkata, "Aku telah melihat
Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, sesungguhnya keduanya

menyingsingkan pakaian, aku melihat gelang kaki mereka dan

keduanya tergesa-gesa membawa bejana 
-selainnya 

mengatakan

'kedunya memindahkan bejana'- di atas bahu mereka lalu
menuangkannya ke mulut orang-orang. Kemudian keduanya kembali
mengisi bejana lalu datang menuangkannya di mulut orang-orang".

Keteransan:

Pada judul bab ini disebutkan hadits Rubayyi' binti Muawwidz
dan akan disebutkan setelah beberapa bab. Dalam hadits Ummu
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Athiyah yang disebutkan dalam pembahasan tentang haid, dan dalam

hadits lbnu Abbas yang dinukil lmam Muslim disebutkan, "*. t* or?

,^?.int il$ (Beliau perperang dengan membawa para wanita, dan

merelca mengobati orang-orang yang terluka). Sementara dalam

hadits lain yang dinukil melalui jalw mursal dan dikutip Abdunazzaq

dari Ma'mar dari Az-Zubridisebutkan , )1, ,k Ut e oiiiX Lrlt ok

,?-i! ilU:t w.61h 'cb;-t f,gi' pt y (Biasanya trsum wanita

ila$ perang bersama Nabi SAIY. Mereka memberi minum orang-orang

yang berperang dan mengobati orang-orang yang terluka). Lalu

dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hasyraj bin Ziyad dari kakeknya,

bahwa mereka (wanita) keluar bersama Nabi SAW ketika perang

Hunain, dan dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi SAW meminta

mereka melakukan hal itu. Kami (para wanita) berkata, "Kami keluar

membuat syair, memberi bantuan di jalan Allah, mengobati orang-

orang terluka, menyiapkan anak panah dan membuat makanan".

Akan tetapi saya tidak melihat pada satupun di antara riwayat-

riwayat itu penegasan bahwa mereka terlibat langsung dalam

peperangan. Atas dasar ini maka Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam
Bukhari memberi judul 'Peperangan Kaum Wanita' padahal yang

demikian tidak ditemukan dalam hadits. Maka mungkin dikatakan

maksud Imam Bukhari bahwa perbuatan kaum wanita yang

menyiapkan anak panah termasuk perang bagi mereka, atav mungkin

maksudnya bahwa perbuatan mereka memberi minum orang-orang

terluka dan hal-hal serupa sangat membutuhkan kesiagaan dari mereka

untuk membela diri".

Sementara itu dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain

dari Anas disebutkan, r;'r o! 'ittit ,Ljui * ii Gb 'c';6irr ;L if lf
'^iE. : 'ct'i. 4 4, i 3;( ,t (Sesungguhnya (Jmmu Sulaim

mengambil pisau besar pada perang Hunain. Dia berkata, 'Aku

menyiaplrannya jiko ada seseorang dari kaum musyrikin mendelcat

kepadaku maka alat akan membelah perutnya dengan pisau itu'.).
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Ada pula kemungkinan maksud lmam Bukhari dengan judul bab

adalah menjelaskan bahwa kaum wanita tidak terlibat langsung dalam
peperangan meskipun mereka ikut berperang. Maka makna lafazh
'dan peperangan mereka bersama kaum laki-laki', yakni apakah yang

demikian merupakan fenomena yang umum? Ataukah jika mereka
keluar bersama kaum laki-laki dalam peperangan, maka mereka hanya

mengobati orang yang terluka dan sepertinya?

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, '?T- oti t1J

;rit 77,,t il 6etrka peang Uhud, orang-orang [kaum musliminJ

mundur \ralahD. Maksudnya seperti yang dijelaskan, 'aZsO 4lrlrjl t
or;d qp * $i f ,fri a (Aht benar-benar tetah metihat

Aisyah binti Abu Bakor dan Ummu Sulaim, sesungguhnya keduanya
menyingsingkan pakaian). Hadits ini telah disebutkan dan dijelaskan
Imam Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan dengan redaksi
yang lebih lengkap.

Adapun perbuatan Anas yang melihat gelang kaki mereka
sesungguhnya terjadi sebelum turun ketentuan hijab. Atau dapat pula
dikatakan dia melihat dengan tidak disengaja.

66. Wanita Membawa Bejana Dalam Peperangan

'A '& ?nt ue, -llit ; '# "ot ,,SG oJ6 sti ; .rf,; '*
A'p rii, ,&L'/',p ,u*;lt,L"u,; i v:)' t. ?.' , ,

1t *t *ht ,k lt);rli.tri6 *f '+'#t 
,it1;:i:rb

i?, ,',-( * ?f ,'; Jtii -,* - f ii o),j- a',i

,lo {*t f \t ;* lt J';:r'd6 ,4 .t;,\r:a,q *
* 4'i ,i', ^? I ,Su .*i i'i *its |i'dtt 6p ,t
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2881. Dari Tsa'labah bin Abu Malik, dia berkata: sesungguhnya
umar bin Khaththab RA membagi-bagikan kain selimut di antara para
wanita Madinatr. Lalu tersisa satu selimut yang bagus. Sebagian orang
yang berada di sisinya berkata kepadanya, "wahai amirul mukminin,
berikanlah ini kepada putri Rasulullatr sAw yang berada padamu"
(maksud mereka adalah Ummu Kaltsum binti Ali). Umar berkata,
"{Jmmu Salith lebih berhak". Adapun Ummu sdith adalah salah
seorang wanita Anshar yang berbaiat kepada Rasulullah sAw. Umar
berkata, "Sesungguhnya dia pemah membawa bejana kepada kami
dengan susah payah pada perang Uhud". Abu Abdillah berkata, .,Kata

t azJi r u artinya menj ahit".

Keteranean Hadits:

(Bab wanita membawa bejana dalam peperangan), yakni
tentang bolehnya hal tersebut.

' ,!,6 gri'i.4b i6 (Tsa'labah bin Abu Malik berlata). Dalam

riwayat lbnu watrab dari Yunus yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab
Al MustakhraT disebutkan, 'dari Tsa'labah Al eurazhi,, dan statusnya
sebagai sahabat diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Ma'in berkata,
"Dia memiliki riwayat". Sedangkan Ibnu Sa'ad berkata, ,.Abu Malik
(yang bemama Abdullah bin Sam) dari Yaman berasal dari suku
Kindah. Lalu dia menikahi seorang wanita dari bani Quraizhah dan
kemudian dinisbatkan kepada suku ini. Setelah itu dia bersekutu
dengan kaum Anshar. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saat itu agzrma

Yatrudi telah menyebar di negeri Yaman. Oleh karena itu, Abu Malik
mengadakan hubungan pernikahan dengan mereka (yakni Yahudi bani

Quraizhah). Seakan-akan Abu Malik yang dimaksud terbunuh dalam
perang bani Quraizhah. Mush'ab Az-Zubairi menyebutkan bahwa
Tsa'labah termasuk orang yang perkataannya tidak akurat sehingga
harus ditinggalkan. Adapun Tsa'labah adalah Imam bagi kaumnya.
Dia memiliki satu hadits marfu'yang dikutip Ibnu Majatr. Hanya saja
Abu Hatim menegaskan batrwa riwayat tersebut mursal. sementara
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Az-Ztthri menegaskan telah menerima berita langsung dari Tsa'labah

pada hadits lain yang akan disebutkan pada bab 'Bendera Nabi SAW'.
,.. t ..'ob |i 'rre;,;. 'al )vt (Sebagian orang yang berada di sisinya

berlrnta kepadanya). Aku belum menemukan keterangan tentang

orang yang mengucapkan perkataan itu.

lg il i:L-i- (Malaud mereka adalah (Jmmu Kultsum). Umar

menikahi Ummu Kultsum binti Ali. Adapun ibunya Ummu Kultsum

adalah Fathimatr binti Muhammad. Oleh karena itu, mereka

menamainya sebagai putri Rasulullah SAW. Ummu Kultsum

dilahirkan saat Nabi SAW masih hidup dan dia merupakan putri

bungsu Fathimah.

?.C'?t 
gJmmu Salith). Demikian disebutkan di tempat ini. Tapi

saya belum melihat penyebutan namanya dalam kitab-kitab yang

ditulis berkenaan dengan nama-nama para sahabat, kecuali dalam

kitab Al Isti'ab yang disebutkan secara ringkas berdasarkan riwayat
ini. Lalu Ibnu Sa'ad mencantumkan namanya dalam Thabaqat An-

Nisa'. Ibnu Sa'ad berkata, "Dia adalah Ummu Qais binti Ubaid bin

Ziyad bin Tsa'labah yang berasal dari bani Mazin. Dia dinikahi oleh

Abu Salith bin Abu Haritsatr Amr bin Qais dari bani Adi bin Najjar.

Dari pernikahan ini lahirlah seorang perempuan bemama Salith dan

Fathimah". Maksudnyq oleh sebab itu, dia diberi rurma Ummu Salith.

Lalu disebutkan bahwa wnmu Salith turut serta dalam perang Khaibar

dan Hunain. Nampaknya, Ibnu Sa'ad lupa menyebutkan kehadiran

Ummu Salith dalam perang Uhud, padahal peristiwa ini dinyatakan

langsung oleh hadits di atas. Selanjutrnya, pada biografi Ummu

Umarah Al Anshariyah, lbnu Sa'ad menyebutkan pernyata i yang

mirip dengan kisah ini. Riwayat tersebut dia nukil melalui jalur lain

dari Umar, akan tetapi disebutkan didalamny4 * yt :'&bt6. ,)tJt

'# i i' i, U') F ,f] *r.(Sebagian merefta berpata, 'Beripanlah

kepada Shafiyyah binti Abu Ubaid, istri Abdullah bin Umar'.). Dalam

riwayat itu disebutkan pula, ri ,J'*'Pt y n' & !, lr:':r,A'ri)
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,l ff it, lY ti V'c.irir (sunssuh aku telah

mendengar Rasulullah sAIl' bersabda, 'Alat tidak pernah menengok
ke arah kanan maupun kiri melainkan aku melihatnya di sana
berperang bersamaku'.). Pernyataan ini memberi indikasi bahwa
kedua kisah itu menggambarkan peristiwa yang berbeda.

l. , 1... )W 7i :lirr .r5 i.1 1,6 (Abu Abdillah berkata, ,,Kata ,tazfir,

artinya'*rriolrrf'1. Kalimat ini hanya tercantum dalam riwayat Al
Mustamli. Lalu dikritik bahwa penafsiran seperti ini tidak dikenal
dalam bahasa. Bahkan makna tazJir adalah membawa. Al Khalir
berkata, "Dikatakan zafara bilhamli, yakni bangkit membawa beban".
Kata zifr juga bermakna bejana, tetapi sebagian mengkhususkan pada
bejana yang dipenuhi air. Begitu pula wanita-wanita yang hamil
dinamakan zawafir. Makna lain dari kata zufr adalah laut yang luas.
Sebagian mengatakan az-zaa/ir adalah orang yang membantu
membawa bejana.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Abu Nu'aim dalam kitabnya
Al Mustakhraj setelah menukil riwayat itu dari Abdullah bin wahab
dari Yunus, dia menyebutkan, "Abu Abdillah berkata, kata tazfir
artinya membawa". Sementara itu, Abu Shalih (uru tulis Al-Laits)
berkata, "Kata tazfir bermakna membuat lubang dengan jarum". Saya
(Ibnu Hajar) katakan, "Barangkali inilah yang dijadikan pegangan
oleh Imam Bukhari dalam penafsirannya". Hal-hal lain dalam hadits
ini akan disebutkan pada perang Uhud.

67. Wanita Mengobati Orang-orang yang Terluka Dalam
Peperangan

k,-;rv:" *is,*
Jt $t"j,r ,;"nlt 6rrij

'# *'Yh'* dt{
..r-.r^ir
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2882. Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, ..Kami

bersama Nabi SAW memberi minum, mengobati orang-orang yang
terluka dan mengembalikan orang-orang yang terbunuh ke Madinah".

68. Wanita Membawa Kembali Orang-orang yang Terluka dan
Terbunuh

*\t ,k dtt ,F &{,iG:? iilt*
ni"r1'ir o Jiirt, e-"ltt';, gU)i'-pt ,F--,' (Jr (

2883. Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, ,.Kami

berperang bersama Nabi SAW, maka kami memberi minum orang-
orang dan melayani mereka serta mengembalikan orang-orang yang
terluka maupun yang terbunuh ke Madinah".

Keteransan Hadits:

(Bab wanita mengobati orang-orang yang terluka dalam
peperangan). Maksudnya, baik orang yang terluka itu laki-laki
maupun yang lainnya. setelatr itu, Imam Bukhari menyebutkan bab
'Wanita Membawa Kembali Orang-orang yang Terluka dan
Terbunuh'. Demikian lafazhyang dinukil oleh kebanyakan periwayat.
Sementara dalam riwayat Al Kasymihani terdapat tambahan 'Ke
Madinah'.

4 *i * trtt ,* dt t Gt (knmi pernah berperang

bersama Nabi SAW, kami memberi minum). Demikianlah Imam
Bukhari menyebutkan riwayat itu pada bab pertama dengan ringkas,
lalu menukilnya kembali pada bab berikutnya dengan redaksi yang
lebih lengkap dan mengarah kepada apa yang dimaksudkan. Al Ismaili
memberi tambahan dari jalur lain dari Iftalid bin Dzakwan, ,yui l:
(dan lrami tidak terlibat langsung dalam peperangan).
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Pada hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan wanita

mengobati laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan darurat.

Ibnu Baththal berkata, "Yang demikian itu hanya diperbolehkan bagi

wanita-wanita yang menjadi mahram, lalu wanita-wanita yang telah

tua. Sebab tempat luka bukanlah tempat menimbulkan kelezatan saat

disentuh, bahkan tempat itu membuat bulu kuduk berdiri. Jika

terpaksa membutuhkan wanita-wanita yang masih muda maka

hendaklah tidak menyentuh secara langsung. Dalil bagi pendapat ini
adalah kesepakatan para ulama bahwa seorang wanita jika meninggal

dan tidak ditemukan wanita lain yang memandikannya maka laki-laki
tidak boleh memandikannya dengan menyentuh langsung, tetapi

menggunakan penghalang atau pelapis sebagaimana pendapat

sebagian ulama, seperti Az-Zrilui Adapun pendapat mayoritas ulama

adalah wanita itu tidak dimandikan, tapi cukup ditayammumkan.

Sementara itu, Al Auza'i berpendapat bahwa wanita itu dikuburkan
sebagaimana adanya" (tanpa dimandikan ataupun ditayammumkan).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Perbedaan antara pengobatan dengan

memandikan mayit adalah bahwa memandikan orang yang meninggal

dunia merupakan ibadah sedangkan mengobati adalah termasuk

perkara yang darurat, dan sesuatu yang darurat itu dapat membolehkan

hal-hal yang dilarang."

,9t
a

-b

69. Mencabut Anak Panah dari Badan

'43v ^s') € * t g: ,Jv &?ut ,g, ;; eri *
dt * *i ,irlt'L t? ,&? ,16Lsr t"ta i1t :Jv

* ei f.'*t'*t:t i,ird'i};G *': Ac ?'t

2884. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Abu R*i, t.rk"r,u
panah di lututnya, dan aku pun sampai ke tempatnya. Dia berkata,

'Cabutlah anak panah ini'. Maka aku mencabutnya lalu keluar air
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darinya. Aku masuk menemui Nabi SAW dan mengabarkan
kepadanya. Beliau bersabda, 'Ya Allah ampunilah Waid Abu Amir'.,,

Keteransan:

(Bab mencabut anak panah dari badan). Dalam bab ini
disebutkan hadits Abu Musa tentang kisah pamannya yang bernama
Abu Amir secara ringkas. lmam Bukhari menyebutkan hadits yang
sama secara lengkap pada pembatrasan tentang perang Hunain.

Al Muhallab berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan
tentang bolehnya mencabut anak panah dari badan meskipun dapat
membawa kematian. Perbuatan itu tidak termasuk mencampakkan diri
dalam kebinasaan selama diharapkan dapat membawa mamfaat. Hal
serupa adalah membedatr perut dan mengobati dengan besi panas serta
cara-cara pengobatan lainnya".

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Imam Bukhari membuat
bab dengan judul seperti itu agar seseorang tidak menduga bahwa
orang mati syahid yang terkena panah, maka panahnya tidak boleh
dicabut tapi dibiarkan bersamanya, sebagaimana diperintahkan untuk
menguburkannya dengan pakaian dan darahnya. Maka Imam Bukhari
menjelaskan melalui judul ini bahwa mencabut anak panah dari orang
yang mati syahid adalah diperbolehkan".

Pendapat Al Muhallab lebih tepat, karena hadits di bab ini
berkenaan dengan orang yang mengalami hal seperti itu, sementara
dia belum meninggal dunia. Sedangkan apa yang dikemukakan oleh
Ibnu Al Manayyar berkaitan dengan mencabut anak panah setelah
seseorang meninggal dunia.

70. Menjaga dalam Perang di Jalan AIIah

,J';ita;i il' ,r*ta:sA'cb :Jtt 4) i. -*GI A' ,? f
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'-, . , oi)*.; .+J ,iG ar.'atif Ao ,ry *i y \t ;* 1r ok

i : Juii,l\?}* ry \,fit €.- H- qb gr*i l
h, ,* Ut it, .|rL?\ 

- ,fG, ,ti't; 'rL 6 :Jw tl:a

2885. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata: Aku
mendengar Aisyah RA berkata, "Biasanya Nabi SAW tidak tidur
diwaktu malam. Ketika datang ke Madinah, beliau bersabda,

'Sekiranya ada seseorang di antara sahabat yang shalih menjagaku

malam ini'. Tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Beliau bertanya,

'Siapalrah ini?' Orang itu menjawab 'Aku Sa'ad bin Abi Waqqash,

aku datang untuk menjagamu'. Maka Nabi SAW pun tidur".

,i,Jr; *t *\t * 4t f .b hr '€:r;;,1 
sri c

LL:-'f o, ,tt'JbLi'ts\ cala-Af, -^;,Aif, 
-L'r'-t[t, 

,Q1nt':nj-

* ,fj f ;;*'; 
"JA,, 

,y)"\'^b'; I ,rr'; I
2886. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Celalra budak dinar, dirham, sutera dan pakaian. Jika diberi dia
ridha, dan jika tidak diberi dia tidak ridha".

Israil dan Muhammad bin Juhadah tidak menisbatkan langsung

riwayat ini kepada Nabi SAW melalui jalur Abu Hashin.

,y o('* ,6-, d/. ;rt t:L'i #1St'rb t1?i :Ju :ik 6tt))

rb 'nl ,lC'rnr'^tl, X, ,* ,4t f ,;:; ,rri'* CP gJ

A- I oD qr';rLf o! aZ*At *) f'it)t &: ,Q'tt

*j*
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:9r:1 f.;* .;;1t x |t* riYt ,:u^?ar: ,--,' ,w
iU i;,t. ok'oy citT.s ;7,-}:r',*i,:,,8 €. yi
Li'i I il'tlr !\ .yilt e os 'yilt €;ts 

',t{3 ,Ltllt *q

srf e i;* ; SLJ; ,y);\'^];';- I 'd,:'f '*'o$ ,'i
't i,)- <c*l .i, '#{irt'k 4:,;v,iu, o-

4Uet-/i'ituiiuq,- *;A
2887. Dan Amr menambatrkan kepada kami, dia berkata:

Abdurrahman bin Abdullah bin dinar mengabarkan kepada kami, dari

bapaknya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, *Celala budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian;
jika diberi ia ridha, jil@ tidak diberi ia marah. Celaka dan menderita.

Apabila dia terkena duri maka tidak ada yang menolongnya.

Berbahagialah hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan
Allah, rambutnya acak-acakan dan kedua kakinya berdebu. Jika
berada pada bagian penjagaan maka dia menjaga, apabila pado
bagian barisan malca dia dalam barisan. Jika ia minta izin maka tidak
diberi izin dan jila minta pertolongan mal<a tidak ditolongl'.

Abu Abdillah berkata, "Israil dan Muhammad bin Juhadah tidak
menisbatkan langsung riwayat ini kepada Nabi SAW melalui jalur

Abu Hashin. Kata ta'san, seakan-akan beliau mengatakan

fa'at' asahumullah (Allah mencelakakannya). Adapun kata thuubaa

adalah yang baik dari segala sesuatu. Maksudnya, orang yang baik.

Keteransan Hadits:

(Bab menjaga dalam perang di jalan Allah) Maksudnya,

penjelasan tentang keutamaan perbuatan ini. Imam Bukhari

menyebutkan dua hadits, salah satunya adalah hadits Aisyah RA.
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q :l;-t.*r ,j6 O-y, f: rlsi ;rs, Pt y lio' .r,t" u3r 3ri

tUt tF- ttJ.tb g:6,bt lBiasanya Nabi SAW tidak tidur diwaktu

malam, ketilra datang ke Madinah beliau bersabda, 'Sekiranya ada

seseorang diantara sahabat yang shaleh menjagaht malam ini').
Demikianlah dalam riwayat ini tidak dijelaskan waktu Nabi SAW
tidak tidur malam. Namun, secara zhahir hal itu berlangsung sebelum

kedatangan beliau SAW ke Madinah sedangkan sabdanya diucapkan

setelah itu.

lmam Muslim meriwayatkan dari jalur Al-Laits dari Yahya bin

Sa,id, 
'Jlo U lr-t'' u& '*3 y ht p l' J'r3 '* (Rasutuilah

SAI( tidak tidur satu malam saat kedatangannya ke Madinah. Maka
beliau SAI{ bersabda...) dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Makna lahiriah riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa begadang

dan sabda Nabi SAW di atas terjadi setelah kedatangannya ke

Madinah.

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq Al Fazari dari

Yahya bin Sa'id, 4 k- A-St ii 6i'r( Pi f n' * lt J'1J,1i os

JUr (Nabi SAllr pada awal datang ke Madinah beliau tidak tidur

malam). Namun, yang dimaksud dengan awal kedatangannya ke

Madinah adalah bukan awal beliau sampai ke Madinah saat hijrah,

Sebab saat itu Aisyah belum bersama beliau. Begitu pula Sa'ad bin

Abi Waqqash bukan termasuk sahabat yang lebih dahulu hijrah ke

Madinah.

Kemudian Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Harun dari

Yahya bin Sa'id dengan lafazh, 4 c.'ts ry *i * h, e !t'J?i "i
:t'J'r-') U ldre 6 'Liii Uu ,* Jie't (Sesungguhnya Rasutuilah

SAW tidak tidur pada suatu malam sementara Aisyah di sisinya. Dia
berkata: Aku berkota, 'Ada apa denganmuwahai Rasulullah?').

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Syaqiq, dari

Aisyah, dia berkata, h'r) ,'^fr, /j ,{- UH*t y io' .J- }r os
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.g, q'ry- (Nabi SAW selalu beriaga-jaga hingga turun oyat

'Allah memeliharamu dari manusia' .). Sanad riwayat ini hasan, hanya

saja terjadi perbedaan dalam menentukan apakah maushul atau

mursal.

'&7\ 7 @tcu datang untuk neniagamu). Dalam riwayat Al-

Laits yang terdahulu disebutkan, fu J?i ,P U? * C. €i u, i,Sri

*t y a' .,t; !, l?:t'i oi ,'&?i ? P3 y tn, ub Pi,
berluta, 'Terdetik dalam dirifu rasa khau,atir terhadap Rasulullah

SAW. Malca aht datang untuk menjaga beliau'. Lalu Rasulullah SAW

me ndo alran kebaikan untulorya).

Pt y int .p U, tui (Nabi SAlll pun tidur).Imam Bukhari

memberi tambatran atas riwayat ini dalam pembatrasan tentang

pengharapan dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Yatrya bin Sa'id, ,;;
'ry ry (Hingga kami mendengar suara denglatrannya).

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk berhati-hati dan waspada

terhadap musuh. Begitu pula yang harus dilakukan terhadap

pemimpin, karena khawatir akan dibunuh. Dalam hadits ini terdapat

pujian bagi orang yang dengan suka rela melakukan kebaikan dan

Rasulullatr menamainya sebagai orang shalih. Hanya saja Nabi SAW

melakukan hal itu meski rasa tawakkalnya yang demikian kuat

terhadap Allah adalah agar dijadikan tauladan dalam masalatr itu.

Beliau juga pernatr muncul dengan memakai dua baju besi, padahal

apabila perang berkecamuk hebat beliau berada paling depan.

Disamping itu, tawakkal tidak menafikan keharusan menempuh

faktor-faktor penyebab. Karena tawakkal adalatr perbuatan hati

sedangkan faktor-faktor ini adalah perbuatan badan. Nabi lbrahim AS

berkata, *Alrnn tetapi untuk menentramkan hatihi'. Nabi SAW

bersabda p\lq li it t$*t (Ilutlah untamu kemudian bertawaktrallah).

Ibnu Baththal berkata, "Perkara itu telah dihapus seperti yang

ditunjukkan hadits Aisyatr". Sementara Al Qurthubi berkata, "Dalam
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ayat tidak ada keterangan yang menafikan keharusan berjaga-jaga,

sebagaimana pemberitahuan Allah untuk menolong dan

memenangkan agama-Nya tidak menjadi penghalang perintah

berperang dan menyiapkan kekuatan. Atas dasar ini, maka yang

dimaksud 'memelihara' di ayat itu adalah memelihara dari fitnah
(cobaan) dan penyesatan, atau jaminan bahwa dirinya tidak meninggal

akibat perbuatan musuhnya.

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Abu Hurairah RA
tentang celakanya budak dinar, dirham dan seterusnya.

):p 6 t, (Amr menambahkan kepada kami). Dia adalah Amr

bin Marzuq. Amr termasuk salah seorang guru Imam Bukhari. Imam

Bukhari telah menyatakan dengan tegas di beberapa tempat lain

bahwa dia pernah mendengar riwayat langsung dari gurunya itu.

Semua periwayat dalam sanad itu berasal dari ulama Madinah kecuali

Amr, dan di dalamnya terdapat dua tabi'in, masing-masing Abdullah
bin Dinar dan Abu Shalih. Adapun yang dimaksud dengan tambahan

adalah lafazh di bagian akhir hadits, ..'/iat5 ,-ry {Crtoka dan

binasa... dan seterusnya). Riwayat tambahan ini telah disebutkan

melalui sonad yang maushul oleh Abu Nu'aim dari jalur Abu Muslim
Al Kuji dan selainnya dari Amr bin Marzuq.

su-l$ '* ui (celaka budak dinar). Hadits ini akan disebutkan

dengan sanad dan matan (materi) yang sama dalam pembahasan

tentang kelembutan hati. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini

adalah lafazh pada jalur periwayatan yang kedua, lYr:1 f. ei,

!:i @erOahagialah hamba yang memegang tali trekang kudanya)

serta kalimat,Lljl eog it4t,J o,i ot(iit* berada di bagian

penjagaan maka dia menjaga).

uai (celalra). Kata ta'isa adatah lawan kata bahagia. Dikatakan

ta'isa fulan, yakni si fulan sengsara. Ada pula yang mengatakan,

makna ta'isa adalatr jatuh tertelungkup dengan wajah ke tanah. Al

FATIII'L BAARI _ 249



Khalil berkata, "Ta'isa artinya tergelincir tanpa disadari". Ada juga

yang mengatakan, ta'isa artinya keburukan, ja,rh, atau binasa.

Sebagian mengatakan ta'isa berarti jatuh dengan wajah lebih dahulu,

sedangkan kata nakisa adalatr jatuh dengan kepala lebih dahulu".

Sebagian yang lain mengatakan ta'isa artinya salah hujjah dan

tujuannya.

Adapun intakasa artinya kembali sakit. Namun, ada yang

mengatakan maknanya adalah apabila jatuh maka ia sibuk dengannya

hingga jatuh kedua kalinya. Iyadh menukil bahwa sebagian mereka

meriwayatkan dengan kata intakasya, dan dia menafsirkannya dengan

makna 'kembali'. Di sini dia menjadikannya sebagai permohonan

kebaikan bukan kecelakaan. Namun, pandangan pertama lebih tepat.

';:,;Ar la * ril: (apabita terleena duri mako tidak ada yang

menolongnya). Maksudnya, apabila ia terkena duri maka tidak ada

orang yang menolong mengeluarkan duri itu darinya. Dikatakan

naqasytu asy-syauka artinya aku mengeluarkan duri. Ibnu Qutaibah
menyebutkan batrwa sebagian periwayat menukil dengan kata

inta'asya. Kata ini jika ditinjau dari segi makna dapat dibenarkan,

tetapi adanya kata syaukal, (duri) dalam kalimat tersebut lebih

menguatkan riwayat yang menggunakan lafazh intaqasya. Dalam

riwayat Al Ashili dari Abu Zaid AlMarwazi disebutkan, tj.r ri13, dan

ini adalah perubahan yang sangat buruk.

Sikap Nabi SAW yang meminta hal-hal seperti itu dalam doanya

menunjukkan perbedaan maksudnya. Karena orang yang tergelincir

dan kakinya kemasukan duri lalu tidak ada orang lain yang menolong

mengeluarkan duri itu, maka orang itu tidak mampu bergerak untuk

mendapatkan kepentingan dunia. Sedangkan kalimat'berbahagialah

hamba...' merupakan isyarat untuk bersungguh-sungguh melakukan

amalan yang dapat menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat.

f3t e.i( iiU.rr.1 i,6 og,rr:y)t etn ?t4t eou ot(rika

berada di bagian penjagaan malra dia menjaga, apabila di bagian
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tidak

suatu

SAW

barisan maka dia berada di dalam barisan). Maksudnya, apabila
tugasnya adalah menjaga maka dia melakukan penjagaan dengan baik.
Ada pula yang mengatakan maksud 'moka dia menjaga' adalah dia
mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menjaga. Sebagian
mengatakan bahwa kalimat itu adalah sebagai pengagungan, yakni
jika berada dalam bagian penjagaan maka dia berada dalam urusan
yang besar. Maksudnya, hendaklah dia melakukan segala konsekuensi
dan menyibukkan diri dengan amalan-amalannya yang khusus.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudnya, orang ini tidak dikenal dan
bermaksud mencari popularitas. Jika kebetulan diberangkatkan
pasukan maka ia pun ikut bersama mereka. Seakan-akan Nabi
mengatakan, 'Jika berada di bagian penjagaan, maka dia

menerus pada bagian itu, dan jika berada pada bagian barisan,
dia terus berada di bagian itu'."

Catatan:

Berkenaan dengan keutamaan menjaga telah dinukil sejumlah
hadits yang tidak memenuhi kriteria lmam Bukhari. Di antaranya
hadits Utsman dari Nabi sAw yang diriwayatkan lbnu Majah dan Al
Hakim, a)V|6.: 

'#J iq Y li u ; ltrb ey ay @enjaga
satu malam di jalan Allah lebih baik daripada seribu malam yang
malamnya diisi ibqdah dan siangnya berpuasa). Hadits Sahar bin
Mu'adz dari bapaknya, dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam
Ahmad, flt V lt y. igt r- d b!# ',}J-Jt itr: c? c
(Barangsiapa menjaga di belakang kaum muslimin dengan suka rela
malm dia tidak akan melihat neraka dengan matanya kecuali hanya
sekejap). Hadits Abu Raihanah dari Nabi SAW yang diriwayatkan
lmam An-Nasa'i, ar ,b e ".4 f ,p lft' 

"," 
Q{eraka

diharamkan atos mata yang tidak tidur di jalan Allah). Hadits serupa
dinukil Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Ath-Thabarani dari hadits

terus

maka
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Muawiyah bin Haidah, Abu Ya'la dari hadits Anas dan sanadnya

hason, serta Al Hakim dari Abu Hurairah.

71. Keutamaan Memberi Pelayanan Dalam Peperangan

is; nr r,b';) rf '+, :Jv'"b hr ,g, ly ; ,S *
r,p tirlhl.')A\i Ui:, ;\,"r-f i" ,iti'Fl i; 4:"x-

.l:,Ti rl-t t'--i Li't
2888. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku menemani

Jarir bin Abdullatr dan dia melayaniku sementara dia lebih tua

daripada Anas". Jarir berkata, o'Sesungguhnya aku melihat kaum

Anshar melakukan sesuatu. Maka aku tidak mendapati seseorang di
antara mereka kecuali aku memuliakannya."

.., ,a, . t4 1o. o ,?t?. 1o. c. I o c/ ..
dr.r-t f ct f / *t,J.r tf d) /.tt' f

oz^o

*'r y\,J* it{;, e *;,i'rii:; hr ,t'Iy
;;i'; (i:) V\ *', y ht,k Ut tf rli,'.J;*i';+ d.
jt dt ,Ju *lt JL.1!,'',1i i |$r,!4k ui ,iu
tbw ,:t tl !rr;'6ist ,* 

"t 
\ if W:! '; {, ??i

.(i't
2889. Dari Amr bin Abi Amr (mantan budak Al Muththalib bin

Hanthab) bahwa dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Aku
keluar bersama Nabi SAW ke Khaibar untuk melayaninya. Ketika

Nabi SAW pulang dan tampak olehnya bukit Uhud maka beliau

bersabda, 'Ini adalah bukit yang mencintai kami dan kami
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i hr * C'Ja

mencintainya'. Kemudian beliau menunjuk dengan tangannya ke
Madinah dan bersabda,'Ya Allah, sesungguhnya aht mengharamkan
opa yang oda di antara dua tempat bebatuannya sebagaimana
Ibrahim mengharamkan Maklah. Ya Allah, berkahilah untuk kami
pada sha' dan mud kami'."

6:gi *r *h, * dt . (? :Ju ^-?nt',f,, ,it *
,ilt (:L ,i;:. rj;J * tiv ."nt (b cc(-S-W,ri y.u

,tda, \#t: .*k'si tea rybi

i\t#to')4r +i,*)
2890. Dari Anas RA, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW

dan yang paling banyak temaungi di antara kami adalah yang
bernaung dengan kainnya. Adapun orang-orang yang berpuasa maka
mereka tidak mengerjakan sesuatu. Sedangkan orang-orang yang tidak
berpuasa maka mereka membangkitkan kendaraan [unta], berusaha

dan mengobati (yang sakit). Nabi SAW bersabda, 'Orang-orang yang
tidak berpuasa hari ini telah pergi membawa pahala' ."

Keterangan Hadits:

(Bab memberi pelayanan dalam peperongan), yakni tentang
keutamaannya. Tidak ada bedanya apakah pelayanan itu dari orang
yang lebih muda kepada yang lebih tua atau sebaliknya, maupun
antara yang sederajat. Ketiga hadits pada bab ini menjadikan patokan

hukum terhadap ketiga bagian ini. Semua hadits tersebut dinukil dari
Anas.

nr ,oc i. J--r'*b (Aku menemoni Jarir bin Abdultah).Dalam

riwayat Muslim dari Nashr bin Ali dari Muhammad bin Ar'arah
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disebutkan, * eopitr 1r y i if e'*'i (Aku keluar bersama

Jarir bin Abdullah Al Bajli dalam suatu perjalanan).

it U ;i;i $:rr,;- tt(i luotn dia melayaniku sementara dia

lebih tua dari Anas). Pada kalimat ini terdapat pengalihan

pembicaraan, disebutkan 'lebih tua dari Anas' bukan 'lebih tua

dariku'. Dalam riwayat Imam Muslim dari Muhammad bin Al
Mutsanna dari Ibnu Ar'arah disebutkan , f14i1"i"i t:€ 1 (dan Jarir

adalah lebih tua dari Anas). Barangkali kalimat ini adalah ucapan

Tsabit. Dalam riwayat Imam Muslim dari Nashr bin Ali terdapat

tambahan lafazh,'$rii ) 'ailt g*" berkata, 'Janganlah engkau

lakukan'.).
1.. 

'- o l,o ,* o'Jibi- (Melakukan sesuatu). Dalam riwayat Nashr

disebutkan , b '*i f h' ,,La l' )"i o'tl*:- (Mereka melahtl<an

sesuatu terhadap Rasulullah SAYY), yakni berupa penghormatan.

Sengaja tidak disebutkan dengan jelas demi mengisyaratkan akan

banyaknya perbuatan yang dimaksud.

'eii ,l n 1 t.t;i '*i 1 (Aku tidak mendapati seseorang di

antara merel<a, kecuali aku memuliakannya). Dalam riwayat Nashr

disebutkan, '&:b ,l e tat '.;*i J ir( -'cJt q1- ':;i Qatil

bersumpah, tidaklah aku menemani seseorang di antara mereka,

kecuali aku melayaninya). Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain

dari Ibnu Ar'arah disebutkan, jGiti t--i 
Stii | (Aku senantiasa

mencintai kaum Anshar).

Pada hadits ini disebuktan tentang keutamaan kaum Anshar,

keutamaan dan sikap tawadhu' Jarir serta kecintaannya kepada Nabi

SAW. Ini juga termasuk salah satu hadits yang disebutkan Imam

Bukhari bukan pada tempatnya yang umum. Sebab tempat paling tepat

untuk hadits ini adalah dalam pembahasan tentang keutamaan.
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Hadits kedua pada bab ini dinukil pula dari Anas denganlafazh,
'i:rri '# Ji *,, * ?ut & iu' Jh e |>q? (Aku kctuar bersama

Rasulullah SAW ke Khaibar untuk melayanirryo). Hadits ini akan
disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap setelah dua bab.
Sedangkan hadits ketiga dinukil dari Anas dari Ashim bin Sulaiman
dari Muwarriq, dan keduanya adalah tabi'in. Adapun semua sanad-
nya berasal dari ulama Bashrah.

*t y ir' ul, Ut g C? 1to*i bersama Nabi SAtr). rmarn

Muslim menambahkan dari jalur lain dari Ashim, C.,j'nt!a * ,f e
\6 y- e Ap 

'Jti 
.l-U.ij,jr (Dalam suotu perjalanan, di antara kami

ada yang berpuosa dan ada yang tidak berpuasa. Dia berknta, ,Maka

kami pun singgah pada suotu hari yong sangat ponas'.).

a1t3". W-,fiil )Al, sFi Cyons pol@ banyak ternaungi di

,ntoro' l**i oaoUt yang' bernaung dengan kainrrya).Dalam riwayat
Imam Muslim disebutkan , :4t +b ry U,S"rt (yang paling banyak

mendapat naungon di antara kami adalah yang memiliki kain).
Ditambahkan pula, lt*.j.]3r ,4 U 9l (Oi ontara kami oda yang

berlindung dari matahari dengan tangannya).

t'Zr t;Wi- { ,iU ;,iir $1i Q4dapun orang-orangyang berpuasa

maka mereka tidak mengerjakan sesuotu). Dalam riwayat Imam
Muslim disebutkan, ?riiar'ui'.6 (Orang-orang yang berpuasa jotuh),

yakni tidak mampu melakukan pekerjaan.

'q?jt tjg ryyll U-!t tft (Adapun orang-orang yang tidak

berpuasa, mereka menghalau kendaraan). Yakni membangkitkan unta
untuk dirawat dengan diberi minum dan makan. Sementara dalam
riwayat Imam Muslim disebutkan, ',?g) ,b:'z;i*i ,;.P (Mereka

mendirilron kemah-kemah dan memberi minum kendoraan [unta).
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ft\U @rrgon pahala),yakni pahala yang banyak. Hal ini bukan

berarti pahala orang yang berpuasa menjadi berkurang. Bahkan
maksudnya adalah orang-orang yang tidak berpuasa mendapat pahala
dari perbuatan mereka sama dengan pahala orang-orang yang
berpuasa. Sebab mereka telah melakukan pekerjaan mereka sendiri
dan pekerjaan orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, beliau

SAW bersabda, y ilu, (mendapatknn pahola seluruhnya), yakni

adanya sifat-sifat yang mengharuskan mereka mendapat pahala.

Ibnu Abi Shafrah berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan
bahwa pahala memberi palayanan dalam peperangan lebih utama
daripada berpuasa". Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang demikian
itu tidak berlaku secara umum.

Pelaiaran vane daoat diambil

1. Anjuran tolong-menolong dalam berjihad.

Tidak berpuasa saat safar adalah lebih utama daripada berpuasa,
dan berpuasa saat safar diperbolehkan, hal ini menyelisihi
pendapat yang tidak memperbolehkannya.

Dalam hadits tidak ada keterangan tentang apakah puasa yang
dilakukan saat itu wajib atau sunah.

Hadits di atas juga termasuk hadits yang disebutkan Imam
Bukhari bukan pada tempatnya yang umum. Dia tidak
menukilnya dalam pembahasan tentang puasa dan cukup
menyebutkan di tempat ini.

72. Keutamaan Orang yang Membawa Bawaan Temannya Saat

Bepergian (Safar)

2.

J.

4.

tt

,y :Jv;;ty\t,k 4t 1o.

d._t f
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e';'riW'+d-:)t e,y'St 1.,i;.lE i* y;*
t#t jyq- ;b f r,:!ur -cylrt, ,li:"b lLti tAL

t, o i i.
.u.{e *yt )':'s *sb

2891. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Setiap persendian wajib atasnyo sedekah setiap hari; membantu

seseorang pada hewan tunggangannya dengan menaikkan ke atasnya

atau menaikkan barang bowaannya adalah sedelah, perkataan yang
baik dan semua langkah menuju shalat adalah sedekah, dan

menunjukkan arah jalan adalah sedekah."

Keteranqan Hadits:

(Bab keutamaan orang yang membawa bawaan Temannya saat
bepergian hafarl).Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah
RA, yang hubungannya dengan judul bab sangat jelas, sebab lebih
utama lagi masalah ini mencakup keadaan safar. Kata sulaama
(persendian) telah ditafsirkan pada pembahasan tentang perdamaian.

Adapun sisanya akan dikemukakan setelah 50 bab, yaitu bab 'Orang
yang Memegang Hewan Tunggangan'.

'Menaikknn' artinya membantu pemilik kendaraan untuk naik ke

atas kendar&mnya. Ibnu Baththal berkata, "Pada bab berikutnya di
bab 'Orang yang Memegang Hewan Tunggangan' dijelaskan bahwa

maksudnya adalah orang yang membantu orang lain untuk menaiki

kendaraannya, d.tls ,P h?r',ii-s {O* menolong orong lain naik ke

atas kendaraannya). Dia juga berkata, "Sekiranya seseorang diberi
pahala karena melakukan perbuatan seperti itu terhadap hewan orang

lain, maka jika ada yang membawa orang lain di atas hewannya

sendiri demi mengharap pahala semata, maka tentu pahalanya lebih
besar".
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\t 'rc t . 
o-( 

,o. \ , . , ., ,. c. c t., c , ( o .

ottl JFt cll a:.e Al ?r g;Jrul -tr-, ,-r J+" ,f 7)V utt ef'c, 
r)\tr u ; :t"',F C;U'tsr',SG 

'& * i"' *
laL 6',r 6tr a '; -a;rt i €gi |; q';', ieb

73. Keutamaan Menjaga Perbatasan Satu Hari di Jalan Allah dan

Firman Altah, Ffi io' tgir, ,r$rrr7 t|i?) rjpr tr*i ilif' qt U

i'JiJii (Hai orang-orang yang neri*or,, urrrol,oorlah Kamu dan

Kuatkanlah Kesabaranmu dan Tetaplah Bersiap Siaga [di
perbatasan negerimuJ dan Bertakwalah Kepada Allah Supaya

Kamu Beruntung).(Qs. Aali Imraan [3]:20)

,AL 6, $ltsr a ;r i'ri;lt;i .nr ;; C *:i' G:j L't10

2892. Dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA,
Rasulullah SAW bersabda, "Menjaga perbatasan satu hari di jalan
Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang di atasnya [isinyaJ,
tempat cambuk salah seorang di antara kamu di surga lebih baik
daripada dunia dan apayang di atasnya, kepergian seorang hamba di
jalan Allah atau kepulangannya lebih baik daripada dunia dan apa

yang di atasnya."

Keterangan Hadits:

"Menjaga perbatasan" artinya tetap di suatu tempat antara kaum

rnuslimin dengan orang-orang kafir dengan maksud menjaga kaum

muslimin dari gangguan mereka.

Ibnu At-Tin berkata, "Syarat seseorang dinamakan "menjaga

perbatasan" adalah bahwa negeri itu bukan tanah tumpah darahnya.

Demikian dikatakan oleh Ibnu Habib dari Imam Malik".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini perlu ditinjau
kembali, karena terkadang seseorang berada di negeri tumpah
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darahnya, tetapi dengan niat menjaga serangan musuh. Oleh karena

itu, sejumlah ulama salaf memilih untuk tinggal di negeri yang

berbatasan langsung dengan musuh.

Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan ayat di atas

merupakan pilihannya terhadap penafsiran yang paling masyhur bagi

ayat tersebut.

Dari Al Hasan Al Bashri dan Qatadah disebutkan, "Kata tt?t
(bersabarlaft), yakni bersabar dalam ketaatan kepada Allah, t:4bj
(kuatlranlah kesabaron) yakni dalam menghadapi musuh-musuh Allah

ketika berjihad, dant}.til (bersiap siaga) dalam rangka fi sabilillah".

Sementara dari Zaid bin Aslam disebutkan, "Bersabarlah dalam

berjihad, kuatkan kesabaran menghadapi musuh dan siap siagakanlah

kuda".

Ibnu Qutaibah berkat4 "Asal kata 'ribath' adalatr masing-

masing dari mereka menambatkan kuda-kuda yang dipersiapkan utnuk

berjihad. Allah berfirman dalam surah Al Anfaal (8) ayat 60, 'd titii

F y, 4t # 6 'fE:"t 6 (Dan siapkanlah untuk menghadapi

merelra kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari lada-kuda
yang ditambatkan untuk berperang). Pendapat ini diriwayatkan Ibnu

Abi Hatim dan Ibnu Jarir serta selain keduanya. Penafsiran kataribath
dengan arti menambatkan kuda merupakan pendapat yang pertama.

Dalam kitab Al Mtrwaththa'diriwayatkan dari Abu Hurairah

dari Nabi SAW, :rC) $.u a71ar )$*q (Dan menunggu shalat itulah

ribath). Riwayat ini terdapat dalam kitab-kitab Sunan dari Abu Sa'id.

Dalam Y,rtab Al Mustadrak dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin

Auf bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan hal itu. Alasannya,

karena pada masa Rasulullah SAW belum ada peperangan yang

dilakukan dengan strategi ini (ada penjagaan). Akan tetapi memahami

ayat menurut pendapat yang pertama adalah lebih kuat. Adapun hujjah
yang dikemukakan oleh Abu Salamah tidak dapat dijadikan alasan,
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apalagi telah dinukil hadits shahih yang berkenaan dengan masalah

itu. Kalaupun dapat diterima bahwa belum ada pada masa Nabi SAW
peperangan yang memerlukan strategi ini (ribath) maka tidak ada

halangan untuk memerintahkan dan menganjurkan cara ini. Adapun

pembatasan dengan 'satu hari' dalam hadits dan penyebutannya secara

mutlak dalam ayat, seakan-akan merupakan isyarat bahwa lafazh

mutlak itu dibatasi oleh hadits. Sepertinya hal itu memberi indikasi

bahwa waktu minimal melakukan ribath adalah satu hari karena kata

itu disebutkan dalam konteks mubalaghah (menggambarkan sesuatu

melebihi yang seharusnya).

W q dJl q 'p lteOitt baik dari dunia dan apa yang ada di

atasnya). Hadits ini telah disebutkan secara ringkas pada bagian awal

pembahasan tentang jihad dari riwayat Sahal bin Sa'ad dengan lafazh,

Q,O't (dan apa yang ada di dalomnya). Akan tetapi ungkapan'dan

apa yang ada di atasnya' memiliki kandungan yang lebih mendalam.

Di tempat tersebut telah disebutkan pula tentang lafazh rauhah

(berangkat) dan ghadwah (kembali), demikian pula dengan hadits

'tempat cambuk salqh seorong di antara knmu' , akan tetapi dari

riwayat Anas. Kemudian akan disebutkan pula dari hadits Sahal bin

Sa'ad pada pembahasan tentang sifat surga.

Pada hadits Salman yang dikutip Imam Ahmad, An-Nasa'i dan

Ibnu Hibban disebutk *, :gr ir" fV u ;2 y 'ti 
7i- b6.; (Ribarh

(penjagaan) satu hari atau sotu malam lebih baik daripada puasa dqn

shalat sebulan). Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi

dan Ibnu Majah dari Utsman disebutkan , /1 ',t * ), W e iy- b6.t

i)d' 4 tti q ii (Ribath satu hari di iatan Attah tebih baik

daripada seribu hari yang lqin di tempat tinggal).

Ibnu Bazizah berkata, "Tidak ada pertentangan antara riwayat-

riwayat itu, karena dapat dipahami bahwa sebagian hadits

mengabarkan adanya tambahan pahala dari apa yang terkandung
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dalam hadits yang lain, atau pahala itu berbeda-beda sesuai perbedaan

individu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atau sesuai dengan perbedaan
amalan berdasarkan kuantitasnya. Kedua riwayat ini tidak pula
bertentangan dengan hadits pada bab di atas. Sebab shalat dan puasa
sebulan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya.

74. Orangyang Berperang Membawa Anak Kecil Untuk
Melayani

*t*\t * gr',ti&i,r q,!.6 i,it,r:k,r
4c?i 6,iu"'€",+iw '-rir |^iL 6<t',sG

l,oi'.:K,/Jr '.i;trV>o *, ,fi;'tAb I €:eF ,#
'"4sr :JAt:1 i?ri'.:* ,J;ti\*:, y\t * itJ';:,,F, F, ,S-3ilt, /t, ^t|)tj i, q'+,,ti ;L
LeAt y hte A" ,:;? af ; .)*,St*, iUt *i
Uk, G'il E "r-'&i i? *a-a; Jt;.'; Ti
A,.';;, *. *t y ht * lt l;; t;tiybv -L\:;"

... i. , ,/ cz a! ..: o l. .a6 ,. tr. .^1. i.(rP 
*, €. -- eo 1., ,9 .r- cl:I> t@t J-' u+ .,->

"yy' Jt e.;'; +,* *j y \' & :' )'-, ui
; ,:i?;irrt t4 q'F- et y \t 'u ;nr J"y, .;'r; i,SC

,. .)t 'r. ,,io !a,. t,-.i !..c7! t..,i c , ,c , ,c,,-f Q; P W) Y P cas, e:/: y *-
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t#^) ;11 i"f e|"$i,'ia*y' jt p; ,4',4
€G)lY ed !:c.';;llt.* et;\??6,b.

28g3.Om a-r, auri Lu, Orn *urrn RA, "sesungguhnya Nabi
SAW bersabda kepada Abu Thalhah,'Carilah untukht seorang anok

di antara snak-anak lcamu untuk melayaniht sampai aku keluar ke

Khaibar.' Maka Abu Thalhah keluar bersamaku dengan membonceng

ku sementara aku adalah anak yang mendekati usia baligh. Aku pun

melayani Rasulullah SAW apabila beliau singgah. Aku seringkali
mendengar beliau mengatakan, 'Yq Allah, sesungguhnya aht
berlindung kepada-Mu dari gundah dan sedih, lemah dan malas, kikir
dan pengecut, himpitan utang, dan kerasnya kekuosaan orang-orang'.
Kemudian kami sampai ke Khaibar. Ketika Allah menaklukkan
benteng untuknya, maka diceritakan kepadanya tentang kecantikan

Shafiyah binti Huyay bin Akhthab. Suaminya terbunuh sementara

mereka masih pengantin baru. Rasulullah SAW memilih untuk

dirinya. Beliau keluar dengan membawanya hingga sampai ke Sadd

Shahba' maka selesailatr masa iddatrnya. Beliau pun bermalam

dengannya. Kemudian beliau membuat makanan (dari tepung dan

kurma) di alas kecil yang terbuat dari kulit. Setelah itu Rasulullah

SAW bersabda,'Beritahukan kepada orang-orang disekelilingmu'.

Maka itulah walimah Rasulullah SAW dengan Shafiyyah. Lalu kami

berangkat ke Madinah". Dia berkata, *Aku melihat Rasulullatr SAW
memegangnya dari belakang pada mantelnya. Lalu beliau duduk dekat

untanya serta memasang lututnya dan Shafiyyah meletakkan kakinya
pada lutut beliau hingga dia naik unta. Kami pun berjalan hingga

tampak kota Madinah, beliau melihat bukit Uhud, maka beliau

bersabda, 'Ini adalah bukit yang mencintai kami dan kami

mencintainya'. Kemudian beliau melihat ke Madinah dan bersabda,

'Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan apa yang oda di qntara

kedua tempat bebatuannya sama seperti apa yang diharamksn
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Ibrahim terhadap Makknh. Ya Allah, berkahi untuk mereka pada mud

dan sha' merelco'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa anak kecil tidak

dituntut untuk jihad, tetapi boleh dibawa dalam peperangan. Ya'qub

yang disebutkan pada sanad di atas adalah Ibnu Abdunahman Al
Iskandari. Sedangkan Amr adalah Ibnu Abi Amr (mantan budak Al
Muththalib). Sebagian besar penjelasan hadits ini akan saya sebutkan

pada perang Khaibar dalam pembahasan tentang peperangan. Hadits

di atas mengandung sejumlah permohonan perlindungan yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang doa-doa. Adapun kisah

pernikahan dengan Shafiyyah akan diterangkan pada pembahasan

tentang nikah. Sedangkan sabda beliau tentang Uhud 'ini adalah bukit

yang mencintai kami dan kami mencintainya' serta sabdanya tentang

Madinah 'Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada

di antara kedua tempat bebatuannya', telah dijelaskan di bagian akhir

pembahasan tentang haji. Sebagian kanclungan hadits di atas (yang

dikutip pada pembahasan tentang shalat) berkaitan dengan masalah

menutup aurat, tapi lafazh yang dimaksud tidak terdapat dalam

riwayat di tempat ini. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah

bagian awal hadits.

Timbul kemusykilan pada hadits ini, karena secara zhahir Anas

melayani Rasulullah SAW sejak perang Khaibar. Padahal diketahui

bahwa Anas telah melayani Rasulullah SAW sejak awal kedatangan

beliau di Madinah. Hal ini didasarkan kepada riwayat shahih bahwa

dia berkata, ',1 d.*,:O l' ,k ult 
">,t; 

(Aku melayani Nabi

SAW selama sembilan tahun) dan disebutkan dalam riwayat lain, t-b

fu (sepuluh tahun). Sedangkan peristiwa Khaibar terjadi pada tahun

ke-7 H. Artinya Anas melayani Nabi SAW hanya selama 4 tahun.

Demikian pemyataan yang dikemukakan Ad-Dawudi dan selainnya.
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Akan tetapi kemusykilan ini mungkin dijelaskan bahwa makna

sabda beliau SAW kepada Abu Thalhah'carilah untukku seorang

anak di antara anak-anak kamu', yakni penentuan siapa yang akan

keluar bersamanya dalam perjalanan itu, lalu Abu Thalhah

memutuskan bahwa yang akan menyertainya adalah Anas. Maka

permintaan di sini bukan berarti awal pelayanan, tetapi sekadar

permohonan izin untuk membawa Anas keluar bersamanya, karena

Anas sudah melayani beliau jauh sebelumnya. Demikianlah cara yang

ditempuh untuk menggabungkan kedua hadits itu.

Pada hadits di atas terdapat keterangan tentang diperbolehkan

nya menjadikan anak yatim sebagai pelayan tanpa upah, karena

masalah ini tidak disebutkan dalam hadits. Selain itu, diperbolehkan

juga membawa anak kecil dalam peperangan, demikian dikatakan oleh

sebagian pensyarah Shahih Bukhari. Akan tetapi pernyataan ini perlu

ditinjau kembali, karena Anas saat itu telah berusia lebih dari 15

tahun. Sebab peristiwa Khaibar terjadi tahun ke-7 H. sedangkan

usianya saat hijrah adalah 8 tahun. Tidak adanya penyebutan upah

pada hadits tersebut tidak menjadi dalil tidak adanya upah.

'ryt q k ti Qni adatah bukit yang mencintai knmi dan

knmi mencintainya). Dikatakan bahwa kalimat ini dipahami

sebagaimana makna yang sebenarnya, dan tidak ada halangan jika

Allah menciptakan kecintaan pada benda-benda mati. Pendapat lain

mengatakan bahwa kalimat ini dipahami dalam konteks maiaz

[kiasan] sebagaimana firman AUah, {Jiil )1L'r1 @an bertanyalah

kepada kampung), yakni penduduk kampung.

Seorang penyair berkata:

Bukan kecintaan tempat tinggal yang membuat hatiku rindu,

tetapi kecintaan kepada orang yang menghuni tempat tinggal

itu.
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75. Mengarungt Lautan

\, * 4tli ft?f qf'.* ,JG&?,t q, ly i ,:t*
J;, t1- |iv c'oL)5- ;3 

-v#-v 
,ti;. €6\ io ;L, *

)#n Ht oisi ,ii ,1 i;r'+ :;v v?*5. c at

,-i ,iut e ,# bi hr iir ^{rr J;, t ,|i!' :f\, *-.#"rf 
;;f; + eiut .,'a;e;-';3@uii'i 'e

c)\i i il ,irr:i'e ,# lf ir iir ar J;, [ 'LiiJ;'.-;, r* ,2'it jyyarc"t -U, i i;ti Ar'a|r
,1rL UiCti ?31 ,Vj;7 it;

2894-2895. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "rrr-,
Haram menceritakan kepadaku bahwa suatu hari Nabi SAW istirahat

siang di rumahnya. Lalu beliau terbangun sambil tertawa. Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu tertawa?'
Beliau menjawab, 'Aht takiub terhadap suatu kaum dari umatku yang
mengarungi lautan somo seperti raja-raja di atas singgasana'. Aku
berkata, 'Watrai Rasulullatr, berdoalah kepada Allah untuk
menjadikanku di antara mereka'. Beliau bersabd4 'Engkau termasuk

di antara mereka'. Kemudian beliau tidur lalu bangun sambil tertawa.

Beliau mengucapkan seperti itu dua atau tiga kali. Aku berkata,

'Wahai Rasulullatr, berdoalah kepada Allah untuk menjadikanku di
antara mereka'. Beliau bersabda, 'Engkau termasuk orang-orang yang
pertama'. Lalu dia dinikahi Ubadah bin Shamith dan dibawa keluar
untuk berperang. Ketika kembali, didekatkan hewan untuk dinaikinya.
Namun, dia terjatuh dan lehernya patah".
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Keterangan:

Demikian Imam Bukheri menyebutkan judul bab secara mutlak.

Akan tetapi penyebutannya dalam pembahasan tentang jihad

mengindikasikan bahwa yang dimaksud adalah khusus dalam

peperangan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menganrngi lautan.

Pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli telah disebutkan

perkataan Mathar Al Warraq, "Tidaklah Allah menyebutkannya

kecuali dengan kebenaran (haq)". Lalu dia berhujjah dengan firman

Allah, flt e f'H ,tft'$ (Dan Dialah yang memperialanknn knmu

di daratan dan di lautan).

Sementara dalam hadits Zuhair bin Abdullah dari Nabi SAW

disebutkan, iii, i ul u6 4\t ti1. ';) qj u (Barangsiapa

mengarungi lautan, bila laut bergolak makn telah terlepas darinya

dzimmah fperlindungan dari Allah). Dalam riwayat lain disebutkan,

* ,t U:{- ,! (Janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri).

Riwayat ini dinukil oleh Abu Ubaid dalam kitab Gharib Al Hadits.

Sementara tentang Zlhair masih diperselisihkan apakah termasuk

sahabat atau bukan. Imam Bukhari telah mengutip hadits Zuhair yang

dalam sanad-nya disebutkan, 'dari hthari dari seorang laki-laki di
kalangan sahabat' derajat sanad ini hasan. Di dalamnya terdapat

pengaitan larangan dengan kondisi bergolak. Logikanya bila kondisi

laut tidak bergolak maka ancaman tersebut tidak berlaku. Inilah yang

masyhur dari pendapat para ulama, yakni apabila kemungkinan

selamat lebih besar maka daratan dan lautan hukumnya sama. Di
antara ulama ada yang membedakan antara laki-laki dan wanita,

sebagaimana dinukil dari Imam Malik. Pendapat ini secara mutlak

tidak memperbolehkan wanita mengarungi lautan. Tapi hadits di atas

menjadi hujjah bagi mayoritas ulama.

Baru saja disebutkan bahwa orang pertama yang mengarungi

lautan (untuk berperang) adalah Muawiyah bin Abi Suffan di masa
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o6t ;t;f 'dlt- ,',:":i ,t.JG o$ I ,?i ,{& -y.t JGi
,t 1,. t .af c l. c.t''.t / c,,1 c ll.',t ol t t.6.P)t Ltrl e; cgncUr-b o^sit cgiti* ll o;.'rrl

pemerintahan Utsman. Imam Malik menyebutkan bahwa Umar

melarang manusia mengamngi lautan dan larangan ini terus

berlangsung sampai masa Utsman. Lalu Muawiyah terus meminta izin
kepada Utsman untuk mengarungi lautan hingga akhimya Utsman

mengizinkannya.

76. Orang yang Meminta Bantuan Kepada Orang-orang Lemah
dan Orang-orang Shalih dalam Peperangan

Ibnu Abbas berkata: Abu Sufyan mengabarkan kepadaku, dia
berkata, "Kaisar berkata kepadaku, 'Aku bertanya kepadamu, apakah

orang-orang mulia yang mengikutinya ataukah orang-orang lemah di
antara mereka? Lalu engkau mengatakan (pengikutrya adalah) orang-

orang lemah di antara mereka, dan mereka (orang-orang yang lematr)

adalah pengikut-pengikut para Rasul'."

'>\>r'i'oi A?nr u7r3J7 ,s?, :in :* i # *'e f
r\u;:'i', o,#'b |*i y \t J" Ut Jvt'i)i u 'b'sfr,

2896. Dari Thalhah, dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata, "Sa'ad
RA menganggap dirinya memiliki kelebihan atas orang-orang yang

lebih rendah darinya. Maka Nabi SAW bersabd4 'Bukankoh kamu

ditolong dan diberi rezeki, kecuali dengan sebab orang-orong yong

lemah di antara komu'."
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2897. Dari Amr, dia mendengar Jabir dari Abu Sa'id Al Khudri
RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Akan datang suatu masa

sekelompok manusia melakukan peperongan. Dikatakan, 'Adakah di
antara kamu orang yong pernah menemani Nabi SAW?' Dijowab
'Ya'. Maka merekn diberi kemenangan. Kemudian datang suatu masa

dikatakan, 'Adaknh di antara kamu orang yong pernah menemani

Nabi SAW?' Dijawab, 'Ya'. Maka diberi kemenangan. Kemudian

datang suatu masa dikataksn, 'Adakah di antara kamu orang yang
menemani sahabat Nabi SAW?' Dijawab 'Yq'. Maka diberi
kemenangan".

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang meminta bantuan orong-orang lemah dan

orang-orang shalih dalam peperangan). Maksudnya, dengan

keberkahan dan doa-doa mereka.
'oti, i d:Pi :st* a.t'S'i4 lttnu Abbas berkata: Abu Sufyan

mengabarkan kepadaku), yakni Abu Sufyan bin Harb. Imam Bukhari

menyebutkan penggalan hadits panjang yang telah disebutkan melalui

sanad yang maushul dalam pembahasan tentang permulaan turunnya

wahyu. Adapun yang dimaksud adalah perkataannya sehubungan

dengan orang-orang lemah, "Dan merekn qdolah pengikut-pengikut
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para Rasuf'. Sisi penetapan dalil darinya adalatr penukilan Ibnu
Abbas dan restunya atas hal itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; Pertama

hadis Thalhah dari Mush'ab bin Sa'ad. Maksud kalimat 'Sa'ad
menganggqp' adalah Sa'ad bin Abi Waqqash, bapak daripada

Mush'ab (periwayat hadits ini). Kemudian bentuk sanad ini adalah

mursal, karena Mush'ab tidak ada pada waktu sabda ini diucapkan.

Akan tetapi dapat dikatakan bahwa Mush'ab mendengar dari
bapaknya. Balrkan dalam riwayat Al Ismaili disebutkan bahwa

Mush'ab menyatakan dengan tegas menerima riwayat tersebut dari
bapaknya. Pemyataan ini dinukil Al Ismaili dari jalur Mu'adz bin
Hani'; Muhammad bin Thalhah telah menceritakan kepada kami,
"Dari Mush'ab bin Sa'ad dari bapaknya, dia berkata, 'Rasulullah
SAW bersabda'." Lalu disebutkan lafazh yang langsung dikutip dari

Nabi SAW tanpa disertai bagian awalnya. Demikian pula yang dia (Al
Isma'ili) riwayatkan bersama An-Nasa'i dari jalur Mis'ar, dari

Thalhah bin Mishraf, dari Mush'ab, dari bapaknya dengan lafazh, 'rfi

't:\ i Jb'Yl2;'i'oi'* (Sesungguhnya dia mengira bahwa dirinya

memiliki keutamaan atas orang-orang yang lebih rendah darinya).
Kemudian Amr bin Murrdtr meriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'ad

dari bapaknya dari Nabi SAW secara ringkas, ,rb\ o'tJ-Jit 'rbJi-

';iAEA (Kaum muslimin diberi pertolongan dengan sebab doo

orang-orang yang lemah). Riwayat ini dikutip oleh Abu Nu'aim
dalam biografi Sa'ad di kitab Al Hilyah dari riwayat AMussalam bin
Harb dari Abu Khalid Ad-Dalani dari Amr bin Murrah, lalu dia
berkata, *Hadits im gharib berasal dari riwayat Amr dan hanya

dinukil oleh Abdussalam."
t- t i.oiss i u)b (Atas orang-orang yang lebih rendah darinya).

Dalam riwayat An-Nasa'i ditambahkan, f &' & l' )rt +O,>i V
&j <Oi antara sahabat-sahobat Rasulullah SAW),yakni disebabkan

oleh keberaniannya dan hal-hal sepertinya.
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't<t.A|-. ,\ ol:'i,t oi#'$ (Bukanknh komu ditolong dan

diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orong lemah di antara

komu). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, iiti :f 1' 'H 6\
'€*, W, €:"i ,!4;iiir. (Sesungguhnva Attah menotong

umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka, dengan

sebab doa, shalat dan keikhlasan mereka). Hadits ini memiliki

pendukung dari riwayat Abu Darda' yang dikutip Imam Ahmad dan

An-Nasa' i dengan lafazh, lkr.it;,b'. oin ii:# #i1. (Se sungguhnya

lrsmu diberi pertolongan dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang

lemah di antara kamu).

Ibnu Baththal berkata, "Penakwilan hadits tersebut adalah

bahwa orang-orang yang lemah lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih

khusyu' dalam beribadatr, karena hati mereka lepas dari keterkaitan

dengan kehidupan dunia".

Al Muhallab berkata, "Maksud Nabi SAW adalatr memotivasi

Sa'ad untuk bersikap tawadhu' (rendah hati) dan tidak merasa tinggi

dari orang lain serta tidak meremehkan muslim dalam segala

keadaan." Abdunazzaq meriwayatkan dari jalur Makhul tentang kisah

Sa'ad disertai tambahan, "Saad berkata, watrai Rasulullah, bagaimana

pendapatmu tentang seseorang yang menjadi pelindung kaum dan

membela para sahabatnya, apakatr bagiannya sama seperti bagian

orang lain?" Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Atas dasar ini maka

yang dimaksud dengan kelebihan adalah keinginan mendapatkan

tambahan rzrmpasan perang. Maka Nabi SAW memberitahukan bahwa

bagian orang-orang yang turut dalam perang adalah sama. Jika orang

yang kuat memiliki kelebihan dengan sebab keberaniannya maka

orang yang lemah memiliki kelebihan dengan sebab doa dan

keikhlasannya. Dari sini tampaklah rahasia sikap Imam Bukhari yang

mengiringinya dengan hadits Abu Sa'id.

?9 $"(Sekelompok orang berperang). Hal ini akan diterangkan

pada bagian tanda-tanda kenabian dan keutamaan sahabat. Ibnu
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Baththal berkat4 "Ini sama seperti saMa beliau dalam hadits lain,
'Sebaik-baik knmu odolah generasilat, kemudian generasi sesudah
merela, kemudian generasi sesudah mereka'. Karena kemenangan
diberikan kepada sahabat atas keutamaan mereka, begitu pula
kemenangan diberikan kepada tabi'in dan generasi sesudah tabi,in
atas keutamaan mereka". Dia juga berkata, "Oleh karena itu, kebaikan
dan keutamaan serta pertolongan bagi generasi keempat semakin
berkurang, Ialu bagaimana pula dengan orang-orang sesudatr

mereka?"

77. TidakDikatakan bahwa Si Fulan Mati Syahid

€:u'J l.-','rr'lfu,Ti*bt* 4tf i;:; l,sC

*€&?'{'t?"'*
Abu Hurairah RA berkata, dari Nabi SAW, *Allah lebih

mengetahui orang yang berjihad di jalan-Nya, dan Allah lebih
mengetahui orangyang terluka di jalan-Nya.-

it Jyr'oi .o'ht u1r',srrilt r*,, i ,W * flG gj *'it 
J?, Jt; t;i ,r-;En't;rxibi ;i, *|y h; J-

,it,Vfu itot?'ilt Jq:ft J\*3 *h'*
i";v yji\rz 4 L*r J*; *,rqt hr & i' J;, ,-l;.>i

,it:r Gf s Lf ?;t r'r;i ilswy7rAA W, ot

,y;,:e,.,r1r J,^ii'rL.6,p: y\tJ:" ),, J;:., j6
riy, ,'o; G; G, ti? ,l; e;* :Jv J$G rli :ir;)t 6,
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,lo'j!t W$,r'+-u L;',y')t cri :'JG rla L;i L;i
't* * ,b'*6"'"n !* ; ';r:.it ,y't\u. *'.P U;
'+1;i,lta ru, &ht,,r- n' );t J\J*'S:te .*
; ^ft y'-'-?i'vyt U'Sr :Jts'r'tti ci',iu ,1, ,Sir:St
"i * ,f. d";; '!. E r:i t")!' J.' u,rlst'&C ,6t S'i

er\r ; *;, p|2; {o'rit'S;av u:ny v|n cf

,,6J :*Q 16r j.f 'F'H
.'&ir,Fi"u';':

28g8.Dari Abu Hazim,dari Sahal Uin Su'ua Or-au'rd, *,
sesungguhnya Rasulullah SAW bertemu dengan kaum musyrikin lalu

terjaditah peperangan. Ketika Rasulullah SAW telah kembali ke

perkemahannya dan pihak musuh juga kembali ke perkemahan

mereka, sementara di kalangan sahabat Rasulullah SAW terdapat

seorang laki-laki yang tidak membiarkan ruang sedikitpun bagi musuh

melainkan diikuti dan dipukulinya dengan pedang. Mereka berkata,
..Tidak ada seorang pun di antara kita yang diberi ganjaran sama

seperti ganjaran si fulan". Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah,

sesungguhnya dia termasuk penghuni nerokn". Seorang laki-laki di

antara kaum itu berkata, "Aku akan menyertainya". Maka laki-laki itu

keluar bersamanya, setiap kali orang itu berhenti ia pun berhenti

bersamanya, apabila orang itu berjalan cepat ia pun berjalan cepat

bersamanya. Dia berkata, "Orang itu pun terluka parah, lalu ia ingin

segera mati. Ia meletakkan gagang pedang di tanah dan mata pedang

di tengah dadanya. Kemudian ia menekankan dirinya ke pedangnya

hingga ia membunuh dirinya sendiri. Laki-laki yang mengikutinya
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mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku bersaksi

sesungguhnya engkau adalatr Rasulullatr SAW'. Beliau SAW

bertanya, 'Apakah (yang menyebabkanmu berbuat) demikian?' Laki-
laki tersebut berkata, 'Orang yang engkau katakan tadi sebagai

penghuni neraka, merupakan perkara yang sangat besar bagi manusia.

Maka aku katakan, cukuplatr aku ceritakan kepada kalian kejadian

yang sebenarnya. Sengaja aku keluar mengikutinya, kemudian ia

terluka parah dan ingin segera mati. Ia meletakkan gagang pedangnya

di tanah dan mata pedangnya di tengah dadanya, lalu ia menekan

dirinya di atas pedang itu hingga ia membunuh dirinya sendiri'. Saat

itu Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhltya seseorang terkadang

mengerjakan amalan penghuni surga sesuai pandangan manusia

sementora ia termqsukpenghuni nerako, dan sesungguhnya seseorang

mengerjaknn amalqn penghuni neral<a sesuai pandangan manusia

sementara ia termasuk penghuni surga' ."

Keteransan Hadits:

(Bab tidak dikntakon si fulan Mati syahid). Maksudnya, tidak

menetapkan seseorang mati syahid kecuali berdasarkan wahyu.

Sekaan-akan Imam Bukhari mensinyalir hadits Umar, bahwa dia

berkhutbah , i'o,kii a;li ,tp"o:rt orii Q3 r# ,E)6 e oii,t

:*i y.r' .3; i.r' iF; J,6 6 tji'#t €t tif t tt ,tua-tr qti

V 'fi e \i iirr ,b e 'c'6 u (Kalian mengatokan dalam

peperangan-peperangan knlion 'sifulan syahid' dan 'fulan meninggal

dalam keadaan syahid'. Padohal barangkali ia teloh membebani

tunggangannya terlalu berat. Ketahuilah, jangan kolian mengataknn

demikian, tapi kataknnlah seperti opa yang diucapkan Rasululloh

SAW, 'Barangsiapa meninggal di jalan Allah atau terbunuh moka dia
sebagai syahid'.).Ini adalatr hadits hasan yang diriwayatkan Ahmad

dan Sa'id bin Manshur serta selain keduanya dari Muhammad bin
Sirin dari Abu Al Ajfa' dari Umar. Riwayat ini memiliki pendukung

hadits marfu 'yang dikutip oleh Abu Nu'aim dari jalur Abdullah bin
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Ash-Shalt dari Abu Dzar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, !
tt +i-;1r/t'1-:lf.;iri;atU € i,Sa .7t'L.srabt,i 'rj6 rq!r o\!,xt

"4t "e-'t* it 'b 
91'd, :tt ,P cu ,v {i ,$ (siapot*tr ronr

to*u orrioo ,ronraZ' irrrfo menjawab, 'Orang yang terkena

senjata'. Beliau bersabda, 'Berapa banyak orang yang terkena

senjata namun bulmn syahid dan tidak pula terpuji, dan berapa

banyak orang yang meninggal di atas tempat tidurnya secara wajar
dan ia di sisi Allah sebagai shiddiq dan syahid.). Namun, akurasi

sanad hadits ini masih harus ditinjau lebih lanjut. Sebab ia berasal dari

riwayat Abdullah bin Khubaiq dari Yusuf bin Asbath Az-Zahid. Atas

dasar ini maka maksudnya adalah larangan menetapkan predikat
syahid bagi individu tertentu. Namun, hal itu boleh diucapkan secara

global.

?n'::f e:w;..'tuf?ntlpi yht ,p dt f ;;:; i',SC

y e'e 1 Sli llUu Hurairah M berknta, diriwayatkan dari

Nabi SAW, "Allah lebih mengetahui orang yang berjihad di jalan-
Nya, dan Allah lebih mengetahui orang yang terluka di jalan-Nya").

Ini adalah bagian hadits panjang yang telah disebutkan pada awal
pembahasan tentang jihad dari jalur Sa'id bin Al Musayyab dari Abu
Hurairah seperti bagian yang pertama, sedangkan dari Al A'raj sama

seperti bagian yang kedua. Hubungan hadits ini dengan judul bab

tampak dari hadits Abu Musa, ,b e t<i *Uit e i' *'otttA.',yr|',t
ht lBarangsiapa berperang agar knlimat Allahyang lebih tinggi maka

dia beroda di jalan Allah). Sementara perkara itu tidak dapat

diketatrui kecuali melalui wahyu. Barangsiapa yang ditetapkan oleh

wahyu berada di jalan Allah, maka dia diberi predikat syahid.

Kalimat 'Allah lebih mengetahui orang yang terluka di jalan-
Nya', yakni tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali orang yang

diberitahu Allah. Untuk itu, tidak patut memberikan gelar syahid

kepada semua orang yang terbunuh saat berjihad.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa,ad
tentang kisah seorang laki-laki yang berjihad dengan gagah berani
hingga kaum muslimin mengatakan 'tidak ada seorang pun di antara
kita yong diberi ganjaran sama seperti ganjaran si fulan'. Namun,
akhir perjalanannya adalah membunuh dirinya sendiri. Hadits ini akan
dij elaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Letak penetapan dalil dari hadits tersebut adalah para sahabat

telah menyataan bahwa orang itu telah berjasa dalam berjihad.
Sekiranya ia terbunuh niscaya tidak ada halangan bagi mereka
menyebutnya sebagai syahid. Padahal tampak bahwa orang itu tidak
berjuang karena Allah, tapi hanya didorong oleh hubungan emosionil
dengan kaumnya. untuk itu, setiap yang terbunuh di jalan Allah tidak
boleh dikatakan sebagai syahid sebab ada kemungkinan seperti laki-
laki dalam hadits di atas. Meskipun demikian ia tetap diperlakukan
sebagai orang yang mati syahid dalam hukum-hukum lahiriah. oleh
karena itu, kaum salaf telah sepakat menamai mereka yang terbunuh
dalam perang Badar dan Uhud sebagai syuhada, yakni syahid menurut
hukum lahiriah berdasarkan dugaan yang kuat.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui sanad yang shahih
dari Mujahid, dia berkata, i|ltl'tg Ji*,t !" n' .,t.e l' J'J,1: e; U
,i6r Jr;i ,ow ',-ei * f ,p h,) e-* ,rs't rt,6 L}{.t
$;:,i r eir'ot:ti J\.s",'p,s: lo n' & l, J?, Jvu,iiiilr ll+tJr

6rb (Ketika Rasulullah sAW keluar ke Tabuk beliau bersabda, 'Tidak

boleh keluar bersama kami kecuoli yang memiliki kekuatan'. Lalu
seorang laki-laki keluar mengendarai unta lemah. Akhirnya ia
dijatuhkan oleh untanya sehingga meninggal dunia. Manusiq berkata,
'Ia syahid... ia syahid...' Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Bilal,
serukanlah bahwa surgq tidak dimasuki oleh orang yang mal<siat'.).

Pada hadits di atas terdapat isyiirat bahwa orang yang mati
syahid tidak masuk neraka. Sebab beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia
termasuk penghuni nerqko". Lalu tidak ada yang terjadi pada orang itu
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kecuali batrwa ia membunuh dirinya sendiri. Sementara perbuatannya

ini tergolong maksiat bukan kekufuran. Akan tetapi ada kemungkinan

Nabi SAW mengetahui kekufurannya secara batin atau orang itu

menghalalkan perbuatan bunuh diri. Sehubungan dengan ini Al

Muhallab mengemukakan pandangan yang sangat menakjubkan, dia

berkata, ..Sesungguhnya hadits di bab ini bertentangan dengan judul

bab yang disebutkan Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari berkata,
.Tidak dikatakan si fulan syatrid"'. Seakan-akan Al Muhallab tidak

memahami maksud Imam Bukhari, padahal hal itu cukup jelas seperti

yang telah saya jelaskan.

78. Anjuran Untuk Latihan Memanah

Dan firman Allah, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka

lekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari htdo-luda yang

ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu

menggentarkan musuh Allah dan musuh lcamu." (Qs. Al Anfaal [8]:
60)

:J$'&?ot u1, f-i\t';; dr'+ ,',Sv Y ,rj i ti *
'ct la ,ij-;i;Ll 4 i e *'r y\t .vut';
r]\r ,rit, ok lti Ltl isiu;"\ q. trrt ,t ; * i,rt *
*r Jy, J* |*i\,*ltt('cUG,i6 . :* e , ett

\"&1;'u?_, ,i;'r5 tlv to]'.; I E c ,'sL: *\t *
'€*'€t (v r)'rt,*'tf lu',k'Ct'lu

2899. Dari Yazid bin Abu Ubaid, dia berkata: Aku mendengar

Salamatr bin Al Akwa' RA berkata, "Nabi SAW melewati
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sekelompok orang dari bani Aslam sedang berlatih memanah. Nabi
SAW bersabda, 'Ponahlah wahai bani Ismail, sesungguhnya bapak

[nenek moyongJ kalian adalah orong yang pintar memansh.
Panahlah dan aku bersoma bani fulan'." Dia (Salamah) berkata,
"Salah satu dari kedua kelompok ifu menahan tangan-tangan mereka
(tidak memanah). Rasulullah SAW bertanya, 'Mengapa kalian tidak
memanah?' Mereka menjawab, 'Bagaimana kami memanah
sedangkan engkau bersama (berada di pihak) mereka?' Nabi SAW
bersabda, 'Panahlah dan oku bersama (berada di pihak) kalian
semua'."

t; & * \t ;*'*:tt Js :Jv yj * yl o_,i / iF'*
Frj€.*J €rki riy:r:t,b, i".6i, r )i

2900. Dari Hamzah bin Abi Usaid, dari bapaknya, dia berkata,
"Nabi sAw bersabda pada perang Badar ketika kami telah berbaris
untuk (menghadapi) kaum Quraisy dan mereka pun telah berbaris
untuk (menghadapi) kami, 'Apabila mereka mendekati kalian malu
s eranglah dengan panah."

Keteransan Hadits:

Imam Bukhari mensinyalir pendapat yang menafsirkan
'kekuatan' pada ayat ini dengan makna 'memanah'. Penafsiran yang
dimaksud terdapat dalam shahih Muslim dari hadits uqbah bin Amir
yang disebutkan dengan lafazh, ii--*t1*o n' & I' l:i, -;,
<Url o1lr i$t';:t ti <r.i 6'n t;Z,r u, n{ r2i-t1'.1) it uv }1 ldtru

mendengar Rasulullah SAW bersabda soat berada di atas mimbar
'Dan siaplranlah untuk menghadapi mereka lcekuatan apa saja yang
kamu sanggupi'. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah
memanah...' beliau mengatakannya sebanyak ftiga kali]).
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Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dari jalur lain, dari

Uqbah bin Amir, dari Nabi SAw, *t f wJ oryr 6}! ,,1-U iitr 'lt

dl,ui rjl ol1tF:ts ti3tt ,'qi y€tlti 'rtt inb ,!"ra;"rau
tlf'; of "y (Sesungguhnya Allah memasukkon tiga orang dengan

sebab satu anak panah; pembuatnya yang mengharapkan kebaikan

dari pekerjaannya, orang yong melemparkannya, dan orang yang

menyiapknnnya. Panahlah dan menungganglah, namun memanah itu

lebih aku sukai bagi kalian daripada menunggang). Dalam riwayat ini

disebutkan iuga, u'il "e. ,{y '^:b zh * t; ;:;. ui}t '!} U')

{B ar an g s i ap a m e ninggal l<an m e manah s e t e I ah m e n ge t ahui ny a kar e na

tidak sukn kepadanya, makn sesungguhnya ia termasuk kenikmatan

yang diingkari).

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lain dari Uqbah, dari

Nabi SAW disebutkan, & iil ':i \:' 'Ai k'i i ';ljt P .;,
(Barangsiapa meninggalksn memanah kpmudian meninggalkannya,

maka dia tidak termasuk dari knmi atau sungguh.dia telah durhoka).

Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh, g.W ",tii (sunggth dia telah

durhaka kepadaku).

Al Qurthubi berkata, ,'sesungguhnya penafiran 'kekuatan'

dengan .memanah,, meskipun kekuatan itu hanya tampak dengan

menyiapkan alat-alat perang adalah dikarenakan panah itu sangat

ampuh untuk mengalahkan musuh dengan beban yang sangat ringan.

Terkadang bagian depan pasukan dapat dihancurkan dengan panah

sehingga mengakibatkan kekalahan pasukan itu"'

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; Pertama

adalah hadits Salamah bin Al Akwa' tentang dua kelompok suku

Aslam yang sedang berlatih memanah.

'nb|'e i ;" *'t y ll' ,* Ut 7 (Nabi sAIa metewati dua

kelompok dari suku Aslam). Maksudnya, dari bani Aslam, salah satu

kabilah yang masyhur. Aslam berasal dari kata salamah (selamat).
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:* e t V?: {dan aku bersama {berada di pihakJ banifutan).

Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al
Bazzar disebutkan, fJ'rli / g 6i pa aht bersama lbnu Al Adra).

Adapun nama Ibnu Al Adra' adalah Mihjan. Keterangan ini tercantum
dalam hadits Hamzah bin Amr Al Aslami (berkenaan dengan hadits
ini) yang dikutip oleh Ath-Thabarani, L?ri i ,fr t S?t (Dan aku

bersama Mihjan bin Adra). Senada dengannya disebutkan dalam
riwayat mursal urwatr yang dinukil oleh As-sarraj dari Qutaibah dari
Ibnu Lahi'ah, dari Abu Al Aswad, dari Ibnu Al Adra'. Mihjan bin Al
Adra' adalah seorang sahabat yang terkenal. Dia memiliki satu hadits
lain dalam kitab Al Adab Al Mufrad-aya Imam Bukhari serta dalam
riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimatr. Sebagian
mengatakan nama Ibnu Al Adra' adalah Salamah seperti dikutip oleh
Ibnu Mandah. Lalu dia berkata, "Al Adra' adalah julukan sedangkan
namanya adalah Dzakwan".

l'alri c,Jift ,fi'6 li'ii lUereka berkata, "Bagaimana kami

memanah sementara englau bersama fberada di pihakJ mereka,,).
Nama orang yang mengucapkan perkataan itu adalah Nadhlatr Al
Aslami. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam pembatrasan tentang
peperangan dari SuSan bin Farwah Al Astami dari para Syaikh dari
kalangan sahabat. Mereka berkata" *Ketika Mitrjan bin Al Adra'
berlatih memanah dengan seorang laki-laki dari Aslam yang bernama

Nadhlatr'. Lalu disebutkan hadits yang di dalamnya, j,1i ,ilU'rtui
A U|: 'a;, €ri t lri ,ll- q 'Lrj (Nadhtah bertrata sercrya

melemparkan busur dari tanganrqn, 'Demi Alloh, aku tidak akan
memanah dengannya sementara engkau bersama [berada di
pihakJnya'.).

'&'€, Sb gon aku bersama {berada dipihakJ kalian semua).

Dalam riwayat Urwah disebutkan, i:*q t Ai (Dan aku bersama

jamaah knlian). Maksud dari "kebersamaan" di sini adalah
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kebersamaan dalam hal keinginan untuk mencapai kebaikan. Namun,

ada pula kemungkinan beliau menempati posisi penghalal dalam

perlombaan itu seperti terdahulu. Terlebih lagi sebagian ulama

mengkhususkan bahwa pihak penghalal adalah imam (pemimpin).

Al Muhallab berkata, "Dari hadits ini diambil pelajaran bahwa

apabila Imam (pemimpin) berada pada salah satu pihak yang

berlomba, maka hendaklah pihak yang lain tidak melanjutkan

perlombaan seperti dilakukan oleh mereka yang dikisahkan dalam

hadits di atas, dimana mereka menahan diri untuk memanah disaat

Nabi SAW bersama lawan mereka, karena mereka khawatir

mengalahkan lawan sehingga Nabi SAW masuk pula di antara mereka

yang dikalahkan. Maka mereka tidak mau melanjutkan lomba untuk

menunjukkan adab mereka kepada Nabi SAW".

Pemyataan Al Muhallab ditanggapi bahwa penyebab mereka

menahan diri untuk tidak memanah tidak hanya terbatas pada apa

yang dia katakan. Batrkan yang lebih utama, mereka menghentikan

lomba karena merasa lawannya mendapatkan spirit yang lebih dengan

sebab keberadaan Nabi SAW di pihak mereka. Padahal ini merupakan

perkara yang sangat menunjang untuk mencapai kemenangan.

Dalam riwayat Hamzah bin Amr yang dinukil oleh Ath-

Thabarani disEbutkan, 'i7 Ufc U |S i tlul lUereka berkata,

'Barangsiapa yang engkau bersamanya niscay.a dia (pasti) mgnang').

Demikian pula dalam riwayat Ishaq, '^in 'C? U +J 1 ,riiJ iat
(Nadhlah berlata, 'Karni tidak mantpu mengalahkan siapa yang

engkou bersamanya).

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa penduduk Yaman

berasal dari keturunan Ismail. Namun, pendapat ini perlu

ditinjau kembali berdasarkan keterangan pada pembahasan

tentang keutamaan kaum Quraisy, dimana pandangan tersebut
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2.

a
J,

4.

5.

6.

berdalil dengan perkara yang khusus untuk menarik kesimpulan

yang bersifat umum.

Kakek yang paling atas (nenek moyang) juga dinamakan

sebagai bapak.

Menyebutkan orang yang mahir dalam menghasilkan karyanya

dengan menjelaskan keutamaannya, serta menentramkan hati

orang-orang yang berada di bawahnya.

Kebaikan akhlak Nabi SAW dan pengetahuan beliau tentang

masalah perang.

Anjuran untuk mengikuti perilaku nenek moyang yang terpuji
dan mengerjakannya.

Etika para sahabat bersamaNabi SAW.

Hadits kedua adalah hadits Usaid. Dalam riwayat As-Sarakhsi

disebutkan bahwa rulmanya adalah Asid, tapi riwayat ini tidak benar.

Adapun kaliamt, €#i $1(dpabila mereka mendekat kepada katian)

demikian yang terdapat dalam naskah Imam Bukhari. Kata katsab

artinya mendekat. Akan tetapi timbul kemusykilan dalam hal ini,
karena yang sesuai dilakukan apabila musuh mendekat adalah

menusuknya dengan tombak atau menebas dengan pedang. Adapun

anak panah hanya sesuai bila musuh masih berada dalam jarak yang

jauh. Oleh karena itu, Ad-Dawudi mengatakan bahwa makna

aktsabuukum, yal<nijika mereka telah berkerumun. Dia berkata, "Hal
itu karena bila anak panah dilepaskan kepada kerumunan orang, maka

tidak akan meleset sehingga dapat menghancurkan kekuatan musuh".

Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa penafsiran ini tidak dikenal, dan

menafsirakn lafazh katsaba dengan arti 'banyak' termasuk penafsiran

yang tidak dikenal.

Makna pertama adalah yang menjadi pegangan. Hal ini telah

dijelaskan Abu Daud, sebagaimana yang disebutkan di bagian akhir

riwayatnya, trS r.i;-rt (Dan mereka mendahului panah-panah
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kamu). Lalu dalam riwayatnya yang lain disebutkan, J'ilt tl5 l':

€W" up llanganlah kalion menghunus pedang hingga mereka

mendekat kepadamu). Dari sini diketahui bahwa makna hadits adalah

perintah untuk tidak memanah atau menyerang hingga musuh

mendekat. Sebab bila dipanah saat masih jauh niscaya anak panah

mungkin tidak sampai dan tidak mengenai sasaran. Inilah yang

diisyaratkan oleh kalimat,'mereka mendahului panah-panah knmu' .

Maksud "dekat" dalam kalimat 'janganlah kalian menghunus pedang

hingga mereka mendekat kepadamu', sangat relatif, yakni apabila

musuh sudah berada pada jarak jangkauan anak panah, bukan dekat

dalam arti telah bercampur satu sama lain.

Catatan:

Pada sanad hadits ini terdapat perselisihan seperti yang akan

saya jelaskan pada pembahasan perang Badar.

79. Bermain Tombak dan yang Sepertinya

ht* dt+t;ii.*rt6:Jvi:; hr 'q:ri;),rj *
,i6 ,Qr'r|t";1 ujAt A.rs:bl'r3'p; ,€rt4|Ut *
.r,"*)t q.,W 6?i 

9t::1;t 
ib tfl:r,,';* ;r;t .,* U'6;;

2901. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika orang-orang

Habasyah bermain di sisi Nabi SAW dengan tombak-tombak mereka,

maka Umar masuk lalu mengambil kerikil dan melempari mereka.

Nabi SAW bersabda, 'Biarkanlah mereka wahai Umar' ." Ali
memberi tambahan, "Abdurrazzaq menceritakan kepada kami,

Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, 'di masjid"'.
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Keteransan Hadits:

(Bab bermain tombak dan yang sepertinya), yakni alat-alat

perang lainnya. Seakan-akan kata 'yang sepertinya' merupakan isyarat

dari Imam Bukhari terhadap apa yang diriwayatkan Abu Daud, An-
Nasa'i (dan disluahihkanrrya) serta Ibnu Hibban dari hadits Uqbah bin

Amir dari Nabi SAW, &}t;r'u rt -,;iE 11 7\:*',si- !{t 4A
9t y'*t'^r{t'lJdii *)ii LV gut<an termasuk permainan 

-yakni
yang disyariatkan otau dianjurkan- kecuali seseorang melatih

kudanya, bercanda dengan istinya, dan melempar dengon busur dan

anak panahnya).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah

RA, "Ketika orang-orang Habasyoh bermain di sisi Nabi 5AW...".
Pada riwayat ini tidak disebutkan alat-alat perang. Seakan-akan dia
mensinyalir lafazh yang ada pada sebagian jalur hadits tersebut

sebagaimana yang dijelaskan pada bab 'Orang-orang Bermain Alat
Perang di Masjid' pada pembahasan tentang shalat. Hadits yang sama

telah disebutkan dalam pembahasan tentang dua hari raya.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan Umar tidak melihat
Rasulullah SAW dan tidak mengetahui bahwa beliau melihat
perbuatan mereka. Atau Umar mengira Nabi SAW melihat mereka

tapi malu untuk melarangnya. Kemungkinan kedua ini lebih tepat

berdasarkan perkataan lJmar, 'Mereka bermain di sisi Rasulullah

SAW'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat yang kedua tidak

menghalangi kemungkinan yang pertama. Ada kemungkinan bahwa

pengingkaran Umar terhadap perbuatan ini sama seperti

pengingkarannya terhadap dua wanita penyanyi. Sikap komitmennya
yang demikian tinggi menjadikannya selalu mengingkari tindakan

yang menyalahi apa yang lebih baik. Selain itu, keseriusan 
-secaraumum- itu lebih baik daripada permainan yang dibolehkan. Dalam

hal ini, Nabi SAW berada pada posisi menjelaskan hukum tentang

bolehnya perbuatan itu.

FATIIUL BAARI _ 2A3



80. Perisai dan Orang yang Melindungi Diri dengan Perisai Milik
Temannya
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2902. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Biasanya Abu

Thalhah melindungi diri bersama Nabi SAW dengan satu perisai. Abu
Thalhah adalah orang yang sangat baik dalam hal memanah. Apabila
dia melepaskan anak panah maka Nabi SAW mengikutinya untuk
melihat sasaran anak panah tersebut".
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2903. Dari Abu Hazim, dari Sahal, dia berkata, "Ketika topi baja

Nabi SAW dipecahkan di atas kepalanya, wajahnya berdarah dan gigi

taringnya patah, maka Ali hilir mudik membawa air dalam perisai

sedangkan Fathimah mencucinya. Ketika Fathimatr melihat darah

semakin banyak di air maka dia mengambil tikar dan membakarnya

lalu menempelkan ke luka beliau, maka darah pun berhenti mengalir."

gb ir '6f L ,-at 4 Jrli'.-rts ,'JG & ?tt qr'# t
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2904. Dari Umar RA, dia berkata, "Harta benda bani Nadhir
termasuk rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya SAW,
yang didapat kaum muslimin tidak dengan mengerahkan pasukan

berkuda maupun pejalan kaki, maka ia menjadi milik Rasulullah SAW
secara khusus. Beliau memberikannya sebagai nafkah keluarganya
selama setahun. Kemudian sisanya beliau pergunakan untuk

[membeli] persenjataan, tanah/ternak sebagai persiapan perang di
jalan Allah."
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2905. Dari Abdullah bin Syaddad, dia berkata: Aku mendengar
Ali RA berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW memberi
tebusan kepada seseorang setelah Sa'ad. Aku mendengar beliau
bersabda, 'Panahlah, bopak dan ibuku sebagai tebusan untttkmu' ."

Keterangan Hadits:

Al Mijan adalah perisai yang terbuat dari kulit yang keras. Ibnu
Al Manayyar berkat4 "Tujuan dari judul-judul bab ini adalah menolak
anggapan bahwa menggunakan alat-alat perang seperti ini dapat

menafikan tawakkal. Padahal pendapat yang benar bahwa kehati-
hatian tidak dapat menolak takdir, tetapi mempersempit jalur was-was
yang menjadi tabiat manusia".
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(Dan orang yang melindungi diri dengan perisai temannya),

yakni tidak ada larangan untuk melakukannya. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini.

Pertama, hadits Anas, 'Abu Thalhoh melindungi diri bersama

Nabi SAW dengan satu perisai'. Dia menyebutkannya secara ringkas

dari jalur ini, dan akan disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap

pada pembahasan tentang keutamaan dan perang Uhud.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sedang

memanah membutuhkan orang lain untuk menutupinya dengan

perisai, karena kedua tangannya digunakan untuk memanah. Oleh

sebab itu, Nabi SAW melindungi Abu Thalhah dengan perisai

miliknya.

Kedua, hadits Sahal bin Sa'ad, 'Ketika topi baia Nabi SAW

dipecahlran di atas kepalanya'. Yang dimaksudkan adalah kalimat

'maka Ali hilir mudik membawa air dalam perisai'. Hadits ini

memiliki jalur lain yang telah disebutkan, dan akan dijelaskan pada

bagian perang Uhud.

Ketiga, hadits Umar 'Harta benda bani Nadhir termasuk

ramposan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW - Imam

Bukhari menyebutkan sebagian dari hadits ini, dan akan dijelaskan

pada pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan perang,

dan pada pembahasan tentang harta warisan. Adapun yang

dimaksudkan di tempat ini adalatr kalimat, 'Kemudian sisanya beliau

pergunakan untuk [membeliJ persenjataan, tanah/ternak sebagai

persiapan perang di jalan Allah', sebab perisai termasuk salah satu

alat perang seperti diriwayatkan Sa'id bin Manshur dengan sanad

yang shahih dailbnu Umar , 'rt . d,')tt ;e \i :Jui"ist'r* U'& 'a!y

g.rIif 6a4, u]3[t :* '&\ '''Jrr*' (Sesungguhnya dia memiliki

perisai dari kulit, maka dia berkata, 'Kalau buknn knrena Umar

berkata, 'Tahanlah senjatamu', niscaya aku akan memberikan perisai

ini kepada sebagian anak-anakku' .).

28,6 _ FATIII'L BAARI



Keempat, hadits Ali tentang perkataan beliau kepada Sa,ad bin
Abi Waqqash, "Panahlah, bapak dan ibulw sebagai tebuson
untukmu", yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan
dan bagian perang Uhud.

Maksud penyebutan hadits keempat kurang jelas, karena tidak
sesuai dengan satu pun dari bagian judul bab. sernentara Ibnu
Syibawaih telah menyebutkan dalam riwayatnya kata .bab, tanpa
judul. Lalu hadits keempat ini memiliki kaitan dengan bab
sebelumnya, yaitu bahwa pemanah sangat membutuhkan yang
melindungi dirinya dari orang yang memanahnya. Sedangkan pada
hadits Ali terdapat keterangan yang membolehkan tebusan. Masalah
ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

81. Perisai
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2906. Dari Aisyah RA, "Nabi SAW masuk menemuiku
sementara disisiku ada dua wanita sedang menyanyikan lagu-lagu
perang. Maka beliau berbaring di atas tempat tidur dan memalingkan
wajahnya. Abu Bakar masuk dan menghardikku seraya berkata,
'Seruling syetan di sisi Rasulullah SAW'. Rasulullah SAW
menghadap kepadanya dan bersabd4' Biarkanlah keduanya'. Ketika
beliau lengah aku memberi isyarat dengan mata kepada kedua wanita
itu dan mereka pun keluar".
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2907. Aisyah berkata, "Pada hari raya orang-or*, Sua*
bermain perisai dan alat-alat perang. Entah aku meminta Rasulullah

SAW atau beliau yang mengatakan 'Apakah engkau ingin melihat'
Aku berkata, 'Ya'. Maka beliau mendirikanku di belakangnya

sementara pipiku di atas pipinya dan beliau bersabda, 'Tetaplah di
tempat kolian wahai bani Arfidah'. Hingga ketika aku telah bosan

beliau bertanya, 'Apakah engkau telah cukup?' Aku menjawab, 'Ya'
Beliau bersabda, 'Pergilah' ."

Abu Abdillah berkata: Ahmad berkata dari Ibnu Wahab, "Ketika
beliau lengah".

Keteranqan:

(Bab perisai). Maksudnya, bolehnya menggunakan perisai atau

syariat tentang hal itu. Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal

pembahasan tentang dua hari raya dari Ahmad, dari Ibnu Wahab.

Adapun kalimat, t?'Fl q* Jtb ilt .11,&5 i)ui qtarkanlah

keduanya, ketika beliau lengah aku memberi isyarat [dengan mataJ

kepada kedua wanita itu dan mereka pun keluar). Dalam riwayat Abu

Dzar disebutkan dengan kata'ub (menyengaja) sebagai ganti lafazh
'ft 

1t"t"i1. Hal serupa terdapat pula dalam riwayat Abu Zaid Al

Marwazi. Iyadh berkata, "Riwayat mayoritas yang menggunakan kata

ghofala lebih tepat."

I
I
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82. Gantungan Pedang dan Menggantungkan Pedang di Leher
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2908. Dari Tsabit, dari Anas RA, dia berkata, ..Nabi SAW

adalah manusia paling bagus dan paling berani. Suatu malam
penduduk Madinah dikejutkan (oleh sesuatu). Mereka keluar menuju
(sumber) suarq namun mereka disongsong Nabi SAW memperjelas
kabar sementara beliau berada di atas kuda milik Abu Thalhah tanpa
pelana dan di lehernya ada pedang. Beliau SAW bersabda, ,Kalian

tidak perlu takut... kalian tidak perlu takut.,.'. Kemudian beliau
bersabda 'Sungguh lami mendapatinya sangat kencang berlari,. Atau
beliau mengatakan 'Sungguh kuda itu sangat cepat berlart,.,,

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas seperti yang dijelaskan
pada bab 'Kuda yang Tidak Berpelana' dan bab .Berani dalam
Peperangan'. Akan tetapi redaksinya di tempat ini lebih lengkap.
Hadits itu telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah. Adapun
yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat 'dan di lehernya ada
pedang'. Hal ini menunjukkan bolehnya melakukan hal itu.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud Imam Bukhari adalah
menjelaskan perhatian kaum salaf terhadap alat-alat perang dan apa-
apa yang pernah digunakan pada masa Nabi SAW agr lebih
menentramkan hati dan menafikan bid'ah".
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83. Tentang Hiasan Pedang

ucl ui 'e iJs ,*,* i'or;)L 'e iJs "€,:':'li *
clt"'/

,'oLir Vj ;"rlr r+r:" "+ Ug 6 {; Cfite U ,i;
.*l(t.:ulrj'gfit'JdI*- U\t C\

2909. Dari Al Auza'| dia berkata: Aku mendengar Sulaiman bin
Habib berkata: Aku mendengar Abu Umamah berkata, "Sungguh

berbagai penaklukan telah dilakukan oleh suatu kaum dan tidaklah

hiasan pedang mereka emas dan tidak pula perak, tetapi hiasan pedang

mereka adalah Al Alabi, timah, dan besi."

Keterangan Hadits:

(Bab tentang hiasan pedang). Maksudnya, tentang boleh atau

tidaknya perbuatan ini.

n, i i6:tf '+ (Alat mendengar Sulaiman bin Habib). Dia

adalah Sulaiman bin Habib Al Muharibi, seorang hakim di Damaskus

pada masa Umar bin Abdul Aziz dan khalifah lainnya. Dia meninggal

dunia pada tahun 120 H. atau sesudahnya. Tidak ada riwayatnya

dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.
toi . i.? . .:
?i ij;;1, e ri) (Sungguh berbagai penaklukan telah dilakuknn

oleh suatu kaum). Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Abu

Umamah menceritakan hal itu karena suatu sebab, yaitu, *1 ;O d*S

i,i1 4 ,y + 'u ,b Y* e 61V a;ti (Kami masuk menemui

Abu Umamah, lalu dia melihat hiasan yang terbuat dari perak pada

pedong-pedang kami. Maka dia marah dan berkota...) sama seperti

hadits di atas. Al Ismaili memberi tambahan dalam riwayatnya bahwa

Sulaiman Al Habib menemui Abu Umamah di Himsh, maka Abu

I
t
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umamah berkata, Frit' t ,ylt irl; ilr "ot. ,ta,,st ,fi |4Jdi pl
o:;;t pf P y*, i, #i e br;t_ (sungsuh kamu tebih bakhit

daripada orang-orang jahiliyah. Sesungguhnya Allah memberi
kepada seseorang di antara knmu satu dirham yang dinaJkahkannya
di jalan Allah dengan balasan tujuh ratus dirham, kemudian kamu
malah menohannya ftidak mau mena/knhkannyafl.

Kemudian Hisyam bin Ammar meriwayatkan dalam kitabnyaAl
Fav,a'id dan Ath-Thabarani melalui jalur lain dari Sulaiman bin
Habib, dia berkata , i-i: ,fri i. i, + $$ 71lr 4 et c: ttj
,:Jtt "j ,i+6 *" ,yt ,il';(. ,ti ,if Ab tiy zt6l d.i jt uots5 ,s'jk3

Y* Ji';vs'i ,ei'*i €|i,:,b:i t't p:t *h' & l' 'J?3"oi

'^i:zi ".t*,r ,r- '4 ,H, q;,r? q.s$ lXami singgah di Himsh saat

kembali dari Romawi, dan ternyata di sana ada Abdullah bin Abu
Zakariya don Mokhul. Kami pun berangkat menemui Abu Umamah
dan ternyato dia adalah sosokyang telah tua renta. Ketika berbicara
maks ada seseorang yang menyompaikan pembicaraannya. Dia
mengatakan'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan
misinya, dan kalian menyampaikan misi itu (dengan menerimanya)
dari kami'. Kemudian dia melihot pedang-pedang kami dan ternyata
ada sesuatu dari perak. Dia pun marah hingga kemarahannya
memuncak).

'gyt @l Alabi). Menurut penafsiran Al Auza'i, Al Atabi artinya

kulit keras yang belum disamak, sebagaimana yarlg dikutip Abu
Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj. Ulama selainnya berkata, ,,Al

Alabi adalah urat yang diambil saat basah lalu dililitkan ke gagang

pedang, atau tombak hingga mengering." Al Khaththabi berkata, "Ia
adalah urat kambing, dan lebih kuat daripada urat unta". Ad-Dawudi
mengatakan bahwa Al Alabi adalah sejenis timah. Namun, pendapat

Ad-Dawudi ini tidak benar seperti yang disitir Al Qazzaz dalam
kitabnya Syarh Gharib Al Jami '. Seakan-akan ketika melihat kata Al
Alabi yang disebutkan beriringan dengan kata aanuk (timah), maka
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dia mengira bahwa ia temasuk jenis timah. Lalu Hisyam bin Ammar

memberi tambahan dalam riwayatnya, "Den besi". Kemudian dia

memberi tambahan pula berbagai hal yang tidak ada kaitannya dengan

jihad.

Adapun kata aanuk artinya timah. Kata ini berbentuk mufrad
(tunggal) dan tidak memiliki bentuk jama' fiamak). Ada yang

mengatakan oanuk artinya timah murni- Sedangkan Ad-Dawudi
mengartikannya seng. Ibnu Al Jauzi berkat4 "Aanufr adalah timah
qala'i, yaitu lembah yang bernama qala'ah, dan timah tersebut

dinisbatkan kepada nama lembah tersebut. Selain timah ada juga

pedang yang dinisbatkan kepada rulma tempat itu, sehingga

dinamakan 'pedang qala'iyyah'. Sepertinya ia adalah tambang besi

dan timah".

Pada hadits ini terdapat keterangan batrwa menghias pedang dan

alat-alat perang lainnya dengan selain perak dan emas adalah lebih
utama. Namun, orang yang memperbolehkan menjawab bahwa

menghiasi pedang dengan emas dan perak dilakukan untuk menakut-

nakuti musuh. Sementara para satrabat Rasulullah SAW tidak
membutuhkan hal itu, karena jiwa dan iman mereka sangat kuat.

84. Orang yang Menggantungkan Pedangnya di Pohon Ketika
Istirahat Siang Saat Bepergian (Safar)
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2910. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Sinan bin Abu Sinan Ad-

Du'ali dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada
kami, bahwa Jabir bin Abdullah RA mengabarkan kepadanya, bahwa
dia berperang bersama Rasulullah SAW ke arah Najed. Ketika
Rasulullah SAW kembali, dia pun kembali bersamanya. Akhimya
tibalah waktu istirahat siang saat mereka berada di lembah yang
banyak pepohonan berduri. Rasulullah SAW singgah dan orang-orang
berpencar bernaung di bawah pohon-pohon. Rasulullah SAW singgah
di bawah satu pohon dan menggantungkan pedangnya di pohon itu.
Lalu kami tertidur sejenak. Tiba-tiba Rasulullah sAw memanggil
kami dan di sisinya terdapat seorang Arab badui. Beliau bersabda,
"Orang ini menghunuskan pedangku kepadaku di saat aku tidur. Aku
pun terbangun sedangkan pedang berada di tangannya dalam
keadaan terhunus. Io berkata, 'siapakah yang menghalangimu
dariku'. Aku mengatakan 'Allah' (tiga koli)". Beliau tidak
menghukumnya, dan dia pun duduk.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir tentang kisah Arab badui
yang mengambil pedang Nabi SAW saat beliau SAW tidur. yang

dimaksudkan dari hadits tersebut adalah kalimat 'Beliau singgah di
bawah pohon lalu menggantungkan pedangnya di pohon itu' yang
akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.
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85. Memakai Topi Perang

291L. Dari Sahal RA, bahwasanya dia ditanya tentang luka Nabi

SAW pada perang Uhud. Dia berkata, "Wajah Nabi SAW terluka, gigi

taringnya patah dan topi di kepalanya pecah. Maka Fathimah mencuci

darah dan Ali memegang. Ketika Fathimah melihat darah tidak

berhenti bahkan semakin bertambah, dia mengambil tikar dan

membakamya hingga menjadi abu. Kemudian dia menempelkannya

pada luka Nabi maka darah pun berhenti".

Keterangan:

Baidhoh adalatr peralatan perang yang dipakai di kepala (topi).

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad

yang telah dijelaskan empat bab sebelumnya. Adapun hubungannya

dengan judul bab terdapat pada kalimat 'topi di kepala beliau pecah'-

86. Orang yang Berpendapat Tidak Bolehnya Merusak Senjata

Saat Akan Meninggal Dunia
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2912. Dari Amr bin Al Harits, dia berkata, '\labi SAW tidak

meninggalkan kecuali senjatanya dan bighal putih serta tanah di
Khaibar yang dijadikan sebagai sedekah".

Keterangan:

Sepertinya Imam Bukhari hendak menyitir penolakan terhadap

perbuatan orang-orang Jahiliyah yang merusak senjata dan membunuh

hewan jika pimpinan mereka meninggal dunia. Bahkan terkadang

pemimpin mewasiatkan hal itu kepada mereka.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hal ini mengisyaratkan terputusnya

kebaikan kaum Jahiliyah yang mereka lakukan kepada selain Allah.

Begitu juga tentang kebatilan peninggalan mereka, berbeda dengan

sunnah kaum muslimin dalam hal tersebut".

Barangkali Imam Buk'hari membuat judul ini untuk menyitir
riwayat yang menjelaskan tentang mematahkan panah ketika pasukan

telah bercampur agr panah itu tidak didapatkan musuh jika
pemiliknya terbunuh, dan merusak mata pedang lalu menyerbu musuh

sampai dia terbunuh, seperti yang disebutkan dari Ja'far bin Abu
Thalib pada perang Mu'tah. Maka Imam Bukhari mengisyaratkan

bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Ja'far dan sahabat lainnya

berdasarkan ijtihad. Namun, hukum dasar tidak membolehkan

merusak harta. Sebab perbuatan itu termasuk merusak sesuatu yang

nyata karena sesuatu yang belum nyata.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Amr bin Al Harits Al
Khuza'i, *Nabi SAIY tidak meninggalkan -yalvti saat kematiannya-

kecuali senjatanya". Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang wasiat, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang

peperangan.

Al Karmani mengatakan bahwa hubungan hadits tersebut

dengan judul bab adalah bahwa Nabi SAW wafat dalam keadaan

memiliki utang, tetapi beliau tidak menjual senjatanya meskipun telah

menggadaikan baju besinya. Atas dasar ini, maka yang dimaksud
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dengan merusak senjata adalah menjualnya. Namun, pendapat ini
tidak tepat.

87. Orang-orang Berpencar dari Imam (pemimpin) Saat Istirahat
Siang dan Bernaung di Bawah Pohon

t:#L \t n, i' f i'tc oi |_jbt lg o.,i i :g *,, -.'.

':t e ^v.r-;:r #;ia *i *\t ,* 4t e v (t i?i
* dt ii,fru,o1y; :Vt € c(st'6i,14t f
l*;;ytal+-;;,?6; *t*. tu'2fr'&J *'t,ic?"
# b?r r"r; L1 ,&'rf i' *Ut'Jw,l>'H",t $':
'f "i *Jy ti'; \$ ,:,-b'ilt ?u.hr 'Ljj {tlx- s,, :Ju"

tc-,. t
.e+L--

2913. Dari Sinan bin Abu Sinan Ad-Du'ali, bahwa Jabir bin
Abdullah RA mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dia berperang

bersama Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW kembali, lalu tiba waktu

istirahat siang saat mereka berada di lembah yang banyak pepohonan

berduri. Orang-orang pun berpencar di bawah pohon-pohon yang

berduri untuk bernaung di bawah pohon-pohon tersebut. Rasulullah

SAW singgah di bawah satu pohon dan menggantungkan pedangnya

di pohon itu lalu beliau tidur. Kemudian beliau terbangun dan di
sisinya terdapat seorang laki-laki tanpa dirasakan oleh beliau
(kehadirannya). Nabi SAW bersabda, "Orang ini menghunuskan

pedangku kepadaku di saat aku tidur. Ia berkata, 'Siapakah yang
menghalangimu dariku'. Aku mengatakan 'Allah'. Maka pedang

terjatuh, dan ini ia sedang dudull'. Kemudian Nabi tidak
menghukumnya.
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Keterangan:

Dalam bab ini, disebutkan hadits Jabir yang telah diterangkan
pada dua bab sebelumnya. Al Qurthubi berkata, "Hal ini menunjukkan

bahwa Nabi SAW pada kesempatan itu tidak drjaga oleh seorang pun.

Berbeda dengan keadaan pada awal Islam, beliau SAW biasa dijaga

hingga turun firman-Nya dalam surah Al Maa'idah (5) ayat 67, il',

/6, q'ry- (dan Allah memeliharamu dari fgangguanJ manusia))'

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa masalatr ini telah disebutkan.

Namun, ada kemungkinan dikatakan bahwa kisah inilah yang menjadi

latar belakang turunnya firman Allah, 'dan Allah memeliharamu dari
(gangguan) manusio'. Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang

dinukil Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairatr, dia berkata, At & 's;rl t:X), Uil ri1 di
s- ,Jui '* iet h,) iei 9;;t 'c;,i J? ,Vbii ij"a 

'rhbi p, ib
e.,"6t 

'U 'ry- iirriy 
'i'rr 

,:1A ,iot ,J6 ,rt |!1&-"i ';Iii lBiasanya

apabila kami singgah maka ksmi mencori untuk Nabi SAW pohon
yang paling besor dan rimbun. Lalu beliau singgah di bawahnya.

(suatu ketika) datanglah seorang laki-laki dan mengambil pedang
beliau seraya berkata, 'Wahai Muhammad, siopakah yang
menghalangimu dariku?' Beliau berkata, 'Allah'. Maka Allah
menurunkon firman-Nya 'dan Allah memeliharomu dari [gangguanJ
Manusia'.).

Sanad riwayat ini hasan. Jika riwayat ini akurat maka ada

kemungkinan dikatakan bahwa beliau diberi kelonggaran memilih
antara mengambil penjaga atau tidak. Maka suatu ketika beliau tidak
mengambil penjaga karena keyakinannya yang sangat kuat. Ketika
peristiwa ini terjadi maka turunlah ayat di atas dan Nabi SAW pun

tidak pernah lagi mengambil penjaga.
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88. Apa yang Dikatakan tentang Panah

Jb'';r e\: * et*\t,k dt* * tt* f"i:)
.€;'i -:e u ,b 

"#t: 
^i::t'S;i €.--)

Diceritakan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, "Rezekiku

dijadikan di bawah bayangan/kilatan pedangku, dan dijadikan
kehinaan serta kerendahan bagi yang menyelisihi urusanku".

*') f h' ;* it);'e ;ts fr a?nt oeri;ts o.iV
P yt iF li *t;.>i {'-,r;Jk i* ,,*,otr $ $
o.i t,.. o i ',1.: ,: i, .,o ,i .6 .. .,.. i.: c tdl a'.l->.-cl Jt*, (u; P A*V ,YS'rY At; ,lf

)Vt JL'b ; {*:u ,f;.G i;.1')'#11 ,r;.ii L'; ;i:6-

.W ;ii &') gt\' ;*"';)t7*i 7x L'JIG :;a
ut i,ss d: *;j, &3 y \' J, i,''Ji', r;,\( w
,.f :t^- ;,$L'*'&i ; $,rs .\t u;;,ai d',,*
- -'r- ; ' , . a 6, ,' t,c , o .?. .. ? . , ',

,'&Ji'iu 4to,i 
"y 

8",*,;t:?tui,;a s3

*A*
2914. Dari Abu Qatadah RA, bahwa dia bersama Rasulullah

SAW, hingga ketika berada pada sebagian jalan Makkah, dia sengaja

tertinggal di belakang (rombongan) bersama beberapa sahabatnya

yang sedang ihram dan dia tidak sedang ihram. Kemudian dia melihat

keladai liar, maka dia menaiki kudanya. Dia meminta kepada para

sahabatnya untuk memberikan cambuknya, tetapi mereka tidak mau.

Dia juga meminta mereka untuk memberikan tombaknya, tetapi
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mereka tidak mau. Akhirnya dia mengambilnya lalu berusaha

menghampiri keledai itu dan membunuhnya. Sebagian sahabat Nabi

SAW makan daging keledai itu dan sebagian lagi tidak. Ketika

mereka berhasil menyusul Rasulullatr SAW, mereka pun bertanya

kepada beliau mengenai hal itu, maka beliau bersabda" 'Sesungguhnya

ia adalah makanan yang diberilmn Alloh kepada knlion".

Dad Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Qatadah
tentang keledai liar sama seperti Hadits An-Nadhr, yang menyebutkan

bahwa beliau bersabda, *Apakah masih ada sisa dagingnya pada

kalian?"

Keteransan:

(Bab apa yang dikatakan tentang tombak). Maksudnya dalam

hal memiliki dan menggunakannya, atau keutamaannya.

'fr i) f ftfs gan disebutkan dari lbnu (Jmar-. dan

seterusnya). Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan Imam

Ahmad dari jalur Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar, €U ,y.'&.
ae a,;u.':6,i'tl, a'+ t,e:) #b 

-c;,i 
i:: #t,4, t yl-,;r,

e '4 i;\ '^# u-t ,e-)i (Aku diutus mendekati kiamat dengan

pedang, rezekilu dijadikan di bawah banyangan tombakku, dan

dijadilran kehinaan serta kerendahan bagi orang yang menyelisihi

urusanht. Barangsiapa menyerupoi suatu kaum maka dio termasuk

mereka). Riwayat ini disebutkan pula oleh Abu Daud, tetapi dia hanya

menukil Lafazh, e'# l7'1AS'4,, (barangsiapa menyerupai suatu

lraum maka ia termasuk mereka). Sementara itu nama Abu Munib
tidak diketahui, dan dalam sanad itu terdapat AMurrahman bin Tsabit

bin Tsauban yang akurasi riwayatnya diperselisihkan. Riwayat ini
memiliki riwayat penguat yarLg mursal dengan sanad yang hasan.

Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Al
Auza'i dari Sa'id bin Jabalah dari Nabi SAW secara lengkap.
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Dalam hadits di atas terdapat isyarat tentang keutamaan tombak,
halalnya harta rampasan perang bagi umat ini, dan rezeki Nabi SAW
dijadikan dalam rampasan perang bukan pada yang lainnya. Oleh
karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa rampasan perang

merupakan sumber mata pencaharian yang paling utama.

Adapun yang dimaksud dengan 'kehinaan' pada hadits ini
adalah membayar upeti. Sedangkan kalimat 'di bawqh bayangan

tombakku' merupakan isyarat bahwa bayangannya terbentang
selamanya. Hikmah disebutkannya "tombak" bukan alat perang yang

lain, seperti pedang adalah karena mereka biasa menempatkan
bendera perang di ujung tombak. Di samping itu, karena naungan
tombak itu lebih menyeluruh, maka penisbatan rezeki kepadanya
adalah lebih tepat.

Pada hadits yang lain telah disinggung tentang bayangan

pedang, yaitu sabda beliau, :At )ry 
'*t't:4r 1rrrg, di ba,yvah

bayangan/kilatan pedang). Maka, yang dimaksudkan dari penisbatan
rezeki kepada bayangan tombak 

-seperti 
yang telah saya kemuka

kan- adalah bendera perang. Sedangkan penisbatan surga kepada
bayangan atau kilatan pedang adalah karena mati syahid itu umumnya
disebabkan oleh alat ini (pedang). Disamping itu, bayangan atau

kilatan pedang lebih banyak karena gerakannya yang lebih banyak di
tangan orang-orang yang berperang. Begitu pula bayangan atau

kilatan pedang tidak nampak kecuali setelah digunakan, sebab

sebelumnya ia berada dalam sarungnya dan tergantung.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah
tentang kisah keledai liar melalui dua sanad sampai kepada Imam
Malik. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang haji.
Adapun letak hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat
'dia meminta tombalcnya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau' .
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89. Apa yang Dikatakan tentang Baju Besi Nabi SAW dan
Ghamis dalam Peperangan

btr;i u^$t'J*' Ut- t1iiq. ,*r*\t&'4t;ie;
).
a!l

Nabi SAW bersabda. "Adapun Khalid telah mewakaflan baju-
baju besinya di jalan Allah.

i.a, oiiril+ir i#) ,iA n ert' ,ltUt €.h :!:_,

ist )

i'i ,\9 [;L-t- :",,7':';is:, ;;ii aili,) i:|bCs,I -l-(tts tt
to.

,J-l

2915. Dari tbnu Abbas RA, dia berkata, ,.Nabi SAW berdoa
ketika berada di Qubbah, 'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu akan
perjanjian dan janji-Mu, Ya Allah, jika Engkau kehendaki maka
Engkau tidak akan disembah setelah hari ini'. Abu Bakar memegang
tangan beliau dan berkata, 'Cukuplah wahai Rasulullah, sungguh
engkau telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Rabbmu,.
saat itu beliau memakai baju besi. Lalu beliau keluar seraya
mengatakan 'Golongan itu pasti akan dikalahkon dan mereka akan
mundur ke belaknng. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang
dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
pahit.'(Qs. Al Qamar [54]: 45-46)"
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Wuhaib berkata, "Khalid menceritakan kepada kami (dengan

lafazh),' Pada perang Badar'."

*j y \t ;* |t J;' C.j ,Uv t& il' v::) u.G *
$:rL :utl:- Jti) .-*a a G$'.7.;-);.'qtri;'* t*'; ,J'ri)

i*\t $:L jUt'*Cr ,i,ie', .i,: 4L'r, ,;*\r
.+-r,! 'rt G'r, ^s, :Jsj

2gl6.Dari Aisyah RA, dia berkata, *nasututtatr SAW wafat dan

baju besinya tergadai pada seorang Yahudi sebesar 30 sha 'sya'ir".

Ya'la berkata, Al A'masy telah menceritakan kepada kami
(dengan lafazh) 'Baju yang terbuat dari besi'. Mu'alla berkata, Abdul
Wahid telah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dia berkata,

"Beliau menggadaikan baju besi."

iF ,iG *i y \t * dt 0L ^L ?ut q, i;.o eri e
-"pbt i; ii i ot+ ,:*)L ,F)',y oit;ttt pt
e *'-1it :/'o:';ir'i tAr" ,q;t; J\t:I"ii

.c t t t c - at - 21 It*G J\# ,_F .z'ti;ir aitlsu.. )Ar V Cs', ,i;i'#.,
OzlC.A.

* t * bt,u- Ct y . yU Jt 
"u"|*:r, ^:a'-:-tai

'*\'V:-;11 W,iA
2917. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Perumpamiurn orang yang bakhil (kikir) dan orang yang bersedekah

sama seperti dua laki-laki yang memakai dua jubah (baju) dari besi

dan menghimpit kedua tangan mereka sampai leher. Setiap kali orang
yang bersedekah berkeinginan dengan sedekahnya maka bajunya
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semakin longgar hingga menjadi panjang. Dan setiap kali orang yang

bakhil ingin bersedekah, maka setiap mata rantai baju itu menghimpit

satu sama lain dan baju itu mengecil hingga semakin menghimpit

kedua tangannya ke lehernya". Beliau mendengar Nabi SAW
bersabda, uDia berusaha dengan sungguh-sungguh atau ingin

melonggarkannya, tetapi tidak bertambah longgar."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang dikatakan tentang baju besi Nabi SAL1\.

Maksudnya, apa bahannya. Sedangkan maksud'dan ghomis dalam

peperangan' adalah apakah hukumnya dan hukum memakainya.

:t ,F ;y'a1\l u;pr ui nu tli ,'{: y ht e ',lt Stii luati
SAW bersabda, "Adapun Khalid telah mewaka/kan baju-baju besinya

di jalan Allah").Ini adalah penggalan hadits Abu Hurairah yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Imam Bukhari

mengisyaratkan dengan riwayat ini batrwa disamping Nabi SAW
memakai baju besi (seperti pada hadits di atas), beliau juga menyebut

baju besi lalu menisbatkannya kepada seorang sahabat yang

pemberani, yaitu Khalid bin Walid. Hal ini menunjukkan bahwa yang

demikian itu disyariatkan, dan memakainya tidak menafikan sikap

tawakkal kepada Allah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, di

antaranya:

Pertama, hadits Ibnu Abbas tentang doa Nabi SAW pada perang

Badar. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat, e $i
gs1r {beliau memakai baju besi).

Wuhaib yang dimaksud dalam kalimat l.ii 'SS1 
lWunaiU

berlrata) adalah Ibnu Khalid. Maksud riwayat ini bahwa Wuhaib bin
Khalid telah meriwayatkannya dari Khalid Al Hadzdza' (guru Abdul
Wahhab dalam riwayat ini) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dimana

TATIIT'L BAARI - 3O3



setelah kalimat 'dia berado di Qubbah' diberi tambahan 'pada perang

Badar'. Lalu Muhammad bin Abdullah bin Hausyab meriwayatkan

dari Abdul Wahhab seperti itu seperti yang akan disebutkan dalam

pembahasan tentang peperangan. Demikian juga dikatakan oleh Ishaq

bin Rahawaih dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Maka barangkali

Muhammad bin Al Mutsanna (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini)
tidak menghapalnya dengan baik.

Riwayat Wuhaib telah disebutkan melalui sanad yang maushul

oleh Imam Bukhari dalam tafsir surah Al Qamar. Kemusykilan dalam

hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang perang Badar. Ini
termasuk riwayat mursal shahabi, karena Ibnu Abbas tidak turut
dalam peristiwa tersebut.

Kedua, hadits Aisyah 'Nabi SAW wafat sementara baju besinya

tergadaikan'.

:"i ,1[ir ';3tt 6:-t- ,$-',5'6t (Ya'la berksta: Al A'masy

telah menceritaknn kepada kami [dengan lafazhJ 'Baju yang terbuat
dari besi'). Maksudnya, Ya'la bin Ubaid telah menukil riwayat itu
dari Al A'masy melalui sanod yang sama seperti di atas, tetapi dia
memberi keterangan tambahan bahwa baju Nabi SAW terbuat dari

besi. Riwayat ini telah disebutkan pula oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang jual-beli sistim salam dengan lafazi yang sama.

..r.,.rjr * * F;1' $:r, ,j;|'Sai gu'atta berknta dari Abdut

Wohh;6.Ivtaksudnya, Mu'alla bin Asad telah menukil riwayat ini
dari Abdul Wahid bin Ziyad. Dalam riwayat tersebut dia mengatakan,

"Beliau menggadaikon bajunya yang terbuat dari besi". Riwayat

serupa telah disebutkan oleh Imam Bukhari melalui sanad yang
maushul dalam pembahasan tentang mencari utang, dan dijelaskan

secara detail pada pembahasan tentang gadai.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang orang bakhil yang

bersedekah, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat.

Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah penyebutan dua jubah.
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Karena lafazh ini dinukil dengan dua versi. pertama dengan kata
'Jubbah" dan ini selaras dengan kata qamisft (ghamis) pada judul bab.
Sedangkan versi kedua dengan kata junnaft (pelindung), dan ini
selaras dengan kata "baju besi". Penjelasan perbedaan para periwayat
dalam menukil kedua versi ini telah dikemukakan pula pada
pembahasan tersebut. Jubbah adalah potongan kain yang diselempang
kan di badan seperti dikatakan dalam kitab Al Matholi'.

Hubungan hadits ini dengan judul bab -meskipun yang
dijadikan perumpamaan tidak dipersyaratkan keberadaannya terlebih
lagi pen.syariatannya- adalah dari sisi perumpamaan baju orang
dermawan. Mengumpamakan orang yang dermawan dan terpuji
dengan baju besi mengindikasikan bahwa baju besi termasuk sesuatu
yang terpuji. Maka yang dijadikan penopang bagi judul bab adalah
baju orang yang dermawan bukan baju orang yang bakhil. Seakan-
akan orang dermawan ditempatkan pada posisi pemberani karena
umumnya kedua sifat ini saling beriringan, demikian pula lawan dari
keduanya.

90. Jubah Saat Safar dan perang

J:" it J;,'6u:r ,Ju * ; i*tt ;L :Jv o|fi *
o6.. ort o1.. la --' - ,u6,-. 

/ 4

-ait3 * 44-U:*:a ^{)it ,',Jii'"i ,*t J.*j e?r,
te F i !"LHJi,xlL').p,;,6*,6-e%

+ &: yrtryt ,(,if*a ,',->L; a G';li ,ifu
2g18.pu.i tutu.roq, dia berkata: Al Mughiru, Orn Syu,Uut, t.tut

menceritakan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah sAw berangkat
untuk [buang] hajatnya kemudian beliau kembali. Aku menyambutnya
dengan membawa air 

-sementara 
beliau memakai jubbah buatan

syam-, beliau berkumur-kumur, mengeluarkan air dari hidung dan

FATTIUL BAARI - 3O5



membasuh wajahnya, lalu beliau hendak mengeluarkan kedua

tangannya dari lengan bajunya, tetapi kedua lengan bajunya sempit.

Beliau pun mengeluarkan kedua tangannya dari arah bawah lalu

membasuh keduanya dan mengusap kepala serta bagian atas kedua

sepatunya".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Mughirah tentang kisah

mengusap bagian atas kedua sepatu, yang menyebutkan, "Dan beliau

memakai jubah buatan syam". Dalam riwayat ini disebutkan pula,

"Lalu beliau hendak mengeluarkan kedua tangannya dari lengan

bajunya namun lredua lengan bajunya sempit".

Hubungan hadits dengan judul bab cukup jelas. Hal ini akan

dijelaskan secara detil pada bab 'mengusap kedua sepatu' dalam

pembahasan tentang thaharah (bersuci).

91. Pakaian Sutera Saat Perang

6.

0l '#:L *t Li i;a V
-t.^s-c/. . V . ctl t t tt,

4 Le: *S ^* arl sL' Cl
.1"4\s *rlr q4 e;)Lr'rei *')t

2919. Dari Qatadah bahwa Anas menceritakan kepada mereka,
..Sesungguhnya Nabi sAw memberi keringanan kepada Abdurrahman

bin Auf dan Az-Zubair untuk memakai baju dari sutera karena

keduanya kena penyakit gatal".

"et Jy(k,';3f, u'* r ,#'St ltb"oi.:; hr ft ;i'*
a.',

+ a-i; +rJte4'e:,it 1ptr* *i *bt*
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ol',. . )JU,

2920. Dari Anas RA, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf dan

Az-Zubur mengadu kepada Nabi SAW 
-yakni 

tentang kutu- maka

beliau memberi keringanan kepada keduanya untuk memakai sutera.

Aku melihat keduanya memakainya dalam peperangan.

yb'JbU,'"*; ,iu $*ui'oii;a;ti*'*

t
-,t.- t c . -4t.o)ti! l}sr 4.r-i

f €.ftitl;.\rt.s'e / f)t /,*'t
2921. Dari Syu'batr, Qatadah telah menceritakan kepadaku,

batrwa Anas menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Nabi SAW
memberi keringanan kepada Abdunahman bin Auf dan Zubair bin
Awwam untuk memakai sutera".

-. t1 . , t c1 . o . .1 o .
4 'e: 1l ua;1 ,-fl f

,.ia. .,t, c z
LlrJ.>, JJ..9 dJ,

v,g.
2922. Dari Ghundar, Syu'bah telah menceritakan kepada kami:

Aku mendengar Qatadah dari Anas, "Beliau memberi keringanan, atau

keduanya diberi keringanan karena keduanya kena penyakit gatal".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang keringanan yang

diberikan kepada Zubur dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai

baju sutera. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui lima jalur.

Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah disebutk*, t?o V
grug (Karena penyakit gatal yang menimpa keduanya).Oemitian

pula yang dikatakan dalam riwayat Syu'bah pada salah satu
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riwayatnya. Sementara dalam salah satu riwayat Hammam dari

Qatadah disebutkan, .}.l.iir t{ Oaknt kutu).

Ibnu At-Tin cenderung menguatkan riwayat yang menyebutkan

penyakit gatal Dia berkata, "Barangkali di antara periwayat

menakwilkan riwayat ini, dan melakukan kesalahan". Adapun Ad-
Dawudi menggabungkan kedua riwayat itu dengan mengatakan bahwa

ada kemungkinan salah satu dari kedua penyakit itu menimpa salah

seorang di antara mereka. Ibnu Al Arabi berkata, "Telah disebutkan

bahwa Nabi SAW memberi keringanan kepada setiap salah seorang

dari keduanya, maka disebutkannya secara tersendiri telah

mengandung hikmah". Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan

untuk dikompromikan bahwa penyakit gatal tersebut disebabkan oleh

kutu. Maka, dalam hal ini terkadang disebutkan penyebabnya atau

akibatnya.

Dalam riwayat Muhammad bin Basysyar dari Ghundar

disebutkan, "Beliau memberi keringanan atau keduanya diberi
keringangan", yakni ada keraguan di dalamnya. Sementara Ahmad

meriwayatkan dari Ghundar, "Rasulullah SAW memberi keringanan".

Demikian pula dikatakan oleh Waki' dari Syu'bah seperti yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.

Adapun dikaitkannya dengan kondisi perang, seakan-akan Imam

Bukhari menyimpulkannya dari riwayat Hammam, :t" e tqb '^At?

(Aku melihat sutera itu dikenakan oleh keduanya saat perang).

Sedangkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan, * q /t e.
(dalam perjalanan karena penyakit gatal). Lalu hadits ini disebutkan

Imam Bukhari pada pembahasan tentang pakaian dalam bab

'Keringanan bagi lakiJaki Untuk Memakai Sutera Karena Penyakit

Gatal', tanpa dikaitkan dengan 'saat perang'.

Atas dasar ini sebagian ulama menduga bahwa kata perang pada

judui bab (yang dalam bahasa Arabnya adalah 9p) sebenarnya

adalah qt &udis). Akan tetapi dugaan ini tidak tepat, karena jika

3O8 - FATHT'L BAARI



demikian maka tidak ada lagi kaitannya dengan bab-bab tentang jihad.

Disamping ittl hal ini akan berkonsekuensi adanya pengulangan judul

bab. Sebab judul seperti yang dikatakan itu dicantumkan oleh Imam

Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian, dimana gatal dan kudis

memiliki makna yang berdekatan.

Imam Ath-Thabari membolehkan memakai sutera saat perang

berdasarkan restu Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf dan

Zlbair bin Awwam untuk memakainya karena terkena penyakit gatal.

Dia mengatakan, "Keringangan yang membolehkan memakai sutera

dengan sebab gatal merupakan petunjuk bahwa orang yang

memakainya untuk menolak mudharat yang lebih dari penyakit gatal,

seperti menjadi tameng dari senjata musuh atau yang sepertinya,

maka tentu lebih diperbolehkan".

Imam At-Tirmidzi telah mengikuti Imam Bukhari, dia membuat

bab hadits ini dengan judul 'Memakai Sutera saat Perang'.

Pendapat masyhur yang dinukil dari mereka yang memperboleh

kan memakainya (karena sebab tertentu -penerj) bahwa hal itu tidak
khusus saat safar. Sementara dari sebagian ulama madzhab Syaf i
dikatakan bahwa yang demikian khusus saat sdar. Al Qurthubi
berkata, "Hadits di atas menjadi dalil yang mematahkan argumentasi

mereka yang tidak memperbolehkan memakai sutera (meski ada sebab

tertentu), kecuali mereka mengklaim bahwa restu Rasulullah SAW
tersebut hanya khusus kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair
bin Awwam. Namun, klaim ini tidak dapat dibenarkan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat seperti itu telah

ditempuh oleh Umar RA. Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Ibnu

Auf dari Ibnu Sirin, fl5 6 i,Sul ;;'ro&,i .t)tlt J1 ,JE * nft'P'ai
o e u \1 r5;>|t y eu( |A lT i *i' * *;.u.e 'i f it
to!o,: t.,. ...,1i' ' 'e:ifr i,:;6 U 7i i tfiJt y.(Umar metihat Khatid bin At Watid

memakai baju dari sutera. Umar berkata, 'Apakah ini?' Khalid
menceritqkan kisah Abduruahman bin Auf kepadanya. Umar berksta,
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'Apakah engkau sama seperti Abdurrahman?' Atau 'Apakah engkau

terkena penyakit seperti Abduruahman?' Kemudian Umar memerintah
lran orang-orang yang hadir untuk menyobek baju tersebut), Para
periwayat hadits ini tergolong tsiqah, hanya saja sanad-nya munqathi'
(terputus).

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam
Malik dan Abu Hanifah tidak memperbolehkannya secara mutlak.
Sedangkan Imam Syaf i dan Abu Yusuf memperbolehkan saat

darurat. Lalu Ibnu Habib menukil dari Ibnu Majisyun tentang

disukainya memakai sutera saat perang. Al Muhallab berkata,

"Memakai sutera saat perang adalah untuk menggentarkan musuh, hal

ini sama seperti keringanan untuk bersikap angkuh ketika perang".

Dalam perkataan Imam An-Nawawi (mengikuti ulama lainnya)
terdapat pernyataan bahwa hikmah memakai sutera karena penyakit
gatal adalah karena sifat kain sutera adalah memberi rasa nyaman.

Namun, pendapat ini dibantah, karena memakai kain sutera justru
akan terasa panas. Maka, yang benar bahwa hikmahnya adalah khasiat
sutera yang dapat menolak apa yang dapat menimbulkan gatal, seperti

kutu.

92, Apr yang Ilisebutkan dalam Hal Pisau

\t **Ut U'r,:,So yri *"q.bt
l';;':tu'J\e:''";,q o

ia. l c c2 o '.o. c.
9t rJ.)-* U -P I

t'ntt|*''*
Ju-Sit ,rilii :'>t;'1"U-),1t r;& E?i o(Jr l r::L .r2;"

2923. Oari fa'ar bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamri, dari

bapaknya, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW makan sebagian

paha, beliau menggigitnya. Kemudian diseru untuk shalat, maka

beliau shalat tanpa berwudhu lagi". Abu Al Yaman menceritakan
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kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri seraya

ditambahkan, "Beliau mencampakkan pisau".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ja'far bin Amr bin Umayyah

dari bapakny4 "Aku melihat Nabi SAt{ mal<an dengan menggigit

sebagian paha kambingl'. Kemudian dalam jalur periwayatan lain

disebutkan,"Beliau mencampakkan pisau". Hal ini telah dikemukakan

pada pembahasan tentang bersuci.

93. Apa yang Dikatakan dalam Hal Perang Melawan Bangsa

Romawi

i.a;t? ;it fi';"L|rfir ,)\t a.

JG lr ?i a3 ; 
:n, e,tr:+

,irr:- *3

ly ,f

y\t,)* dt
(- ,'*i :rt? ?i UC .t;')i

iL e3:6;r-u'
6t ft;?i s:';:"*L

' ,o, al o t,ei
I o_l-p- ,?l ,y j+ Jtl

..4

c,
tj-rs,

.C

bP
o .l

:{t*
6-'ei- (t

\t,*UtlC'i A7i,iG 'fract,!t J?:,

,'.ii; '# \r;,1 ;* -^i-t1 o\;; €i'u, ,# J|i

.v ,j6 t.nr "1-;
2g24.Dari Khalid bin Ma'dan bahwa Umair bin Al er*uA at

Ansi rnenceritakan kepadany4 bahwa dia mendatangi Ubadah bin
Shamith yang saat itu sedang berada di Himsh di bangunan (rumah)

miliknya bersama Ummu Haram. Umair berkata, "IJmmu Haram

menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Nabi SAW
bersabda, 'Pasukan pertama dari umatku yang berperang
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(mengarungi) lautan, sungguh telah wajib (dipasatikan) bagi merekn

(masuk surga)'. Ummu Haram berkata, 'Aku mengatakan wahai

Rasulullah sAw, apakah aku dalam golongan mereka?' Rasulullah

SAW menjawab, 'Engknu dalam golongan merel<a'. Kemudian Nabi

SAW bersabda, 'Pasuftnn pertama dari umatku yang memerangi kota

Kaisar akan mendapatkan ampunan'. Aku berkata, 'Apakah aku

dalam golongan mereka wahai Rasulullah?' Beliau menjawab,

'Tidak'."

Keterangan Hadits:

(tsab apa yang dikatatrnn dalam hal memerangi bangsa

Romawi). Maksdunya, tentang keutamaannya. Ada perbedaan

pendapat tentang bangsa Romawi. Kebanyakan ulama mengatakan

bahwa mereka adalah keturunan Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Nama

kakek mereka 
-msnuru{ 

sebagian pendapat- adalah Rumani, dan

ada pula yang mengatakan Ibnu Litha bin Yunan bin Yafits bin Nuh.

dari Yaman. Ada yang mengatakan bahwa rulmanya adalah Amr,

sedangkan Umair adalah julukannya. Dia seorang ahli ibadah dan

masuk Islam pada masa Nabi SAW, tetapi tidak pernah berjumpa

dengan beliau. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan

Muawiyah. Tidak ada riwayatnya dalam Shahih Bukhari selain di

tempat ini menurut versi mereka yang membedakan antara dia dengan

Abu iyadh Amr bin Al Aswad, dan memang keduanya adalah orang

yang berbeda. Adapun identitas ummu Haram telah disebutkan pada

awal pernbahasan tentang jihad ketika menjelaskan hadits Anas.

Hadits ini juga dinukil darinya oleh Anas dengan redaksi yang lebih

lengkap. Al Hasan bin sufyan telah mengutip hadits ini dalam

Musnad-nya dari Hisyam bin Ammar dari Yahya bin Hamzah melalui

sanad Imam Bukhari, lalu pada bagian akhir dia menambahkan, i6
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tilurA:j, c;-ft :it3a (Htsyom berlata, 'Aku melihat kuburnya di tepi

pantai'.).
,, oi'-,o , '.ol

H fi--(, ttjlfi (mereka menyerang kota Kaisar). Maksudnya

adalahkota Konstantinopel. AI Muhallab berkata "Dalam hadits ini
terdapat keutamaan Muawiyah, karena dia adalah orang peframa yang

mengaflrngi lautan dalam rangka jihad. Begitu pula keutamaan

anaknya (Yazid bin Muawiyah), karena dia adalah orang pertama

yang menyerang kota Kaisar".

Ibnu At-Tin dan Ibnu Al Manayyar menanggapi pernyataan Al
Muhallab yang kesimpulannya, "Tidak menjadi keharusan jika apa

yang masuk dalam keumuman hadits tersebut, tidak dapat keluar

berdasarkan dalil yang khusus. Sebab ulama tidak berboda pendapat

bahwa sabda Nabi 'rnereka mendapat ampunan', yakni dengan syarat

mereka adalah orang-orang yang patut mendapatkan ampunan,

sehingga jika ada salah seorang yang ikut berperang itu murtad (keluar

dari Islam) maka dia tidak termasuk dalam keumuman badits tersebut.

Maka maksud omerekn mendapat ampunan' adalah mereka yang

memenuhi syarat-syarat untuk diampuni".

Pendapat Ibnu At-Tin memberi asumsi bahwa kemungkinan

Yazid tidak turut bersama pasukan yang dimaksud. Namrm,

pernyataan ini tidak dapat diterima kecuali jika yang dia maksudkan

adalah tidak terjun langsung dalam medan perang, karena dia adalah

panglima pasukan tersebut, menurut kesepakatan ulama

Sebagian ulama mengatakan bahwa kemungkinan yang

dimaksud dengan kota Kaisar adalah kota tempat Kaisar berada saat

Nabi SAW mengucapkan sabdanya, yaitu Himsh. Kota ini merupakan

pusat kerajaannya saat itu. Akan tetapi kemungkinan ini tidak dapat

diterima berdasarkan teks hadits yang menyatakan bahwa armada

angkatan laut kaum muslimin melakukan peperangan sebeluno itu dan

Ummu Haram bersama mereka. Sedangkan Himsh telah ditaklukkan

sebelumnya, dan Ummu Haram juga ikut dalam penaklukan itu.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa perang yang dipimpin Yazid

tersebut terjadi pada tahun 52 H. Dalam peperangan itu Abu Ayyub Al

Anshari meninggal dunia dan berwasiat agar dikuburkan di pintu

gerbang kota Konstantinopel tanpa diberi tanda pada kuburnya.

Wasiat ini pun dilaksanakan. Namun, dikatakan bahwa bangsa

Romawi setelah itu bertawassul dengannya dalam meminta hujan.

Dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk tinggal di Syam'

Adapun maksud kalimat, ft?jt i (merekn telah wajib) adalah mereka

telah melakukan perbuatan yang dapat memastikannya masuk surga.

94. Memerangi Orang-Orang Yahudi

*t 9t \t J:" it'J';:r'oi ,:Ut ?nt q,';L ; yt * ,f
\ , tz

,.\r :# 6- :J# i.Arirr', .,'Lf '4- ,-?;'{;lt o;G ,'JG

.ilJu G.tr':'q'-# tk

2925. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Kalian aknn memerangi orang-orong Yahudi hingga salah

seorang dari mereka bersembunyi di balik batu maka batu itu berkata,
.\Y'ahai Abdullah, ini orang Yahudi bersembunyi di balikku, maka

bunuhlah dia'."

n ,',s,r1r iitrj ;At i; e ,;.it t*d & l.;;*lt'it t
l 'jt; *t y\t ,k *t);''* ^b?nr oyr?;) sj *

c-c

u
! t.'.
,C\^ar l-

,:t-' ,, U )z ',2 t,c t
.41:iU C_ttS qt-* l.ta rgl*.

2926. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda, "Kiamat tidak aknn terjadi hingga kalian memerangi orang-
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orang Yahudi, hingga batu dimana orong Yahudi bersembunyi di
baliknya berkata, 'Wahai muslim, ini orang Yahudi di balikku, makn

buruhlah dia'."

Keteransan lladits:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits, yaitu hadits Ibnu Umar

dan hadits Abu Hurairah. Hadits ini merupakan berita tentang

peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman.

O:3}flft Qrotian memerangi). Dalam kalimat ini terdapat

penjelasan tentang bolehnya berbicara dengan seseorang, tetapi yang

dimaksud oleh pembicaraan itu adalah orang lain yang memiliki
persamaan dari segi prinsip dan keyakinan dengan lawan bicaranya.

Karena waktu yang disinyalir dalam sabda tersebut bahkan sampai

saat ini belum terjadi. Maka yang dimaksud oleh sabdanya 'knlian
memerangi' adalah kaum muslimin secara umum.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa pembicaraan secara

lisan mencakup lawan bicara dan orang-orang sesudah mereka. Hal ini
merupakan perkara yang disepakati dari segi hukum. Hanya saja ada

perbedaan tentang hukum orang-orang yang belum ada. Apakah

mereka terikat oleh pembicaraan itu sendiri atau hanya diikutkan

kepada mereka yang menjadi lawan bicara saat itu? Hadits di atas

mendukung pendapat yang pertama.

Pada hadits ini terdapat isyarat keabadian Islam sampai hari

tunrnnya Isa AS. Sebab beliau yang akan memerangi Dajjal dan

membinasakan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal,

seperti yang dinukil dari jalur lain. Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.
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95. Memerangi Orang-orang Turki

!t;f ,4Lt,*') !r\t J:"'*1t Jti :Jts q i )f *
'ol wrAr !t?f q of: ,,,1ilr Jr-,. o:17" a'9 r rr.tx 

'of zLtAr

.a-b!ttsi' r+;i'ok ,;Nr u,rr r1'e r;ta

2927.Dari Amr bin Taghlib, aia berkata: Nabi SAW b.rrubdu,

"Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat adalah kalian aknn

memerangi kaum yang memakai sandal bulu, dan sesungguhnya di
antqra tanda-tanda Kiamat adalah kalian qkan memerangi kaum yang

wajahnya lebar, seakan-akan wajah mereka perisai yang menutupi".

.,9
l)

de
o, o'd, ,r3Llt
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',L *\'
t. t, I l.
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J;t'Jt. i'A,-\t nr ;;; I
)t1e,3fr Ww & GrAr

jd ,ju L;\r
t&')

.'12t;jc e'; ryw $
2928. Dari Al A'raj, dia berkata: Abu Hurairah RA berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Hori kiamat tidak akan terjadi hingga

kalian memerangi orang-orang Turki; mata mereka sipit, mukn

mereka merah, hidung mereka pesek, seaknn wajah-wajah mereka

perisai yang menutupi, dan Kiamat ttdak akan terjadi hingga kalian

memerangi kaum yang sandal mereka terbuat dari bulu".

Keterangan Hadits:

Ada perbedaan pendapat tentang asal usul bangsa Turki. Al
Khaththabi berkata, "Mereka adalah keturunan Qanthaura', seorang

budak wanita milik Ibrahim AS". Kura' berkata, "Mereka adalah
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Dailam". Tapi pendapat Kura' ini dibantah karena Dailam adalah

salah satu etnis bangsa Turki, dernikian pula dengan Al Ghaz. Abu
Amr berkata, "Mereka adalah keturunan dari anak-anak Yafits dan

mereka terdiri dari berbagai etnis". Wahab bin Munabbih berkata,

"Mereka adalah keturunan paman YaJuj dan MaJuj. Ketika
Dzulqarnain membangun benteng pemisah yang menutup mereka dari
dunia luar, saat itu sebagian dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak
berada di negeri mereka. Maka mereka pun dibiarkan dan tidak

diisolir bersama kaum mereka. Dari sini maka mereka dinamakan At-
Truk/Turki (orang-orang yang dibiarkan)".

Disamping itu ada beberapa pendapat lain, di antaranya:

Pertama, merekaberasal dari keturunan Tubba'.

Kedua, mereka adalah keturunan anak Ifridun bin Sam bin Nuh.

Ketiga, mereka adalah keturunan anak kandung Yafits.

Keempat, mereka adalah keturunan anak Kumi bin Yafits.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, salah

satunya adalah hadits Amr bin Taghlib.
,,

,i-,:Jt Jtii OIA- {mereka memakai sandal [yang terbuat doriJ

butu). Hadits LA* pada bab ini menjelaskan bahwa mereka yang

memakai sandal bulu adalah selain bangsa Turki. Dalam catatan Al
Ismaili dari jalur Muhammad bin Abbad, dia berkata, "Telah sampai

kepadaku bahwa para sahabat Babak, sandal-sandal mereka terbuat

dari bulu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Babak biasa disebut Al
Khurrami. Mereka adalah salah satu kelompok zindiq yang

menghalalkan yang haram. Mereka mendapat kekuatan yang cukup

besar pada masa pemerintahan AI Makmun serta menguasai sejumlah

negeri non-Arab (ajam) seperti Thibristan dan Ar-Rayy hingga
akhimya Babak terbunuh pada masa pemerintahan Al Mu'tashim.
Pemberontakannya terjadi tahun 201 H atau sebelumnya dan terbunuh
pada tahun 220H.
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96. Memerangi Kaum yang Memakai Sandal Bulu

?t : t ,Jv'&i y \t 
"b 

"'4t rL ,b ?'t qri;-i o-ri e
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2929. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Hori Kiamat tidok akan terjadi hingga l<olian memerangi kaum yang

sandal-sandal mereka (terbuat dari) bulu, dan hari kiamat tidak aknn

terjadi hingga knlian memerangi kaum yang wojah-wajah merekn

seperti perisai yang menutupi". Suffan berkata, dalam riwayat Abu
Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah diberi tambahan riwayat,

"Mata mereka sipit, hidung mereka pesek, wajoh-wajah mereka

seperti perisai yang menutupi".

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah yang telah

disebutkan melalui jalur yang lain.

)6'jt I g St:j 'i(L 
')V 

6u7yan berkata: Dalam riwayat Abu

Az-Zinad terdapat tambahan). Riwayat ini dinukil melalui sanad yang

maushul seperti yang disebutkan pada awal hadits. Maka tidak benar

pendapat mereka yang menggolongkannya sebagai riwayat yang

mu'allaq. Begitu pula Al Ismaili menyebutkannya melalui sanad yang

maushul dari Muhammad bin Ubadah dari Sufuan melalui dua jalur di

atas sekaligus.
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-ti)is 
Qiwayat). Ini adalah pengganti kalimat 'dari Nabi SAW'.

Sementara dalam riwayat AI Ismaili dari jalur Muhammad bin Abbad

dari Sufran disebu&an 'dari Nabi SAW'. Kemudian dalam bab

sebelumnya dari jalur lain dari AI A'raj disebutkan, 'Rasulullah SAW

bersaMa'. Datam riwayat ini ditambahkar, o'jztt P @ajah mereka

merah),tapi tidak disebutkan kalimat, ,;.\i ie* (mata mereka sipit).

Adapun kalimat .!-rti iiil urti"yu hidung mereka kecil. Orang

Arab menarnakan wanita yang mulus dengan kata dzulf. Ada pula

yang mengatakan dzulf artinya kesamaan pada ujung hidung. Sebagian

mengatakan hidung yang pendek dan datar (pesek)-

Hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang

tanda-tanda kenabian.

97. Orangyang Mengatur Barisan Para Sahabatnya Saat

Mengalami Kekalahan dan Turun Dari Hewan Tunggangannya
Lalu Memohon Pertolongan

(t t- *j'gt |y;'tr i- irjt i.*J. :Ju Ar); ,s.i *
*; y\t & yt J';:, &t;i'i ,', ,io -f i';;r*
,1:rt t:;u 

'yrl,:i.* 
i:iulrt ir*i i$"c" f't

b; i;r:.i :&:.'#'k- i ;. c ,y di olr'r is:,

;' *i y\t* ,4,itu9,):ift ,r;E- o):,K-t1

lrrt #t * i ?:at'i ori" I ^Z'u6,vilt * &
'; '.t '?';.t t" ,of o'dt ri :Ju ;';:-,tr'J'e ,.*:
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2930. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara'

-saat 
itu dia ditanya oleh seseorang 'Apakah kalian melarikan diri

wahai Abu Umarah pada perang Hunain?'- berkata, "Tidak, demi

Allah! Rasulullah SAW tidak pernah mundur, akan tetapi turut (dalam

perang itu) sahabat-sahabatnya yang masih muda belia dan mereka

yang masih belum matang berfikir tanpa melengkapi diri dengan

senjata. Mereka mendatangi kaum ahli memanah yang terdiri dari

kelompok Hawazin dan bani Nashr. Hampir-hampir tidak ada anak

panah mereka yang jatuh. Mereka pun memanah dengan cekatan dan

hampir-hampir tidak pernah salah sasaran. Akhirnya, mereka mundur

ke arah Nabi SAW yang saat itu berada di atas bighalnya yang putih

dan anak pamannya, yaitu Abu Suffan bin Al Harits bin Abdul

Muththallib menuntunnya. Beliau turun dan memohon pertolongan

lalu bersabda, 'Aku Nabi tidak ada dusta, aku putra Abdul

Muththalib'. Kemudian beliau mengatur barisan para sahabatnya".

Keterangan:

{Bab orang yang mengotur barisan paro sahabatnya saat

mengalami kel<alahan). Maksudnya, mengatur barisan orang-orang

yang masih ada bersamanya setelah sebagian pasukan meninggalkan

medan tempur. Dalam bab ini disebutkan hadits Al Bara' tentang

kisah perang Hunain. Pada bagian akhir hadits itu terdapat kalimat

'kemudian beliau mengatur barisan para sahabatnya, dan hal ini

dilakukannya setelah turun dari hewan tunggangonnya dan memohon

pertolongan'. Maksud 'memohon pertolongan', di sini adalah

memohon pertolongan kepada Allah setelah beliau melempari orang-

orang kafir dengan tanah/debu. Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan.

98. Mendoakan Kekalahan Untuk Kaum Musyrikin

lo , '. .'7
a o cjt) a ,ju .; ir , , t ,, o , 1. / c . 6. t c c z
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'i:rri', 14; ii,r y, ,*', y b, & !, ,SJ'1, Sv qr7\r

.'nhr u! ;- e:-';r ;^i*sr ; e ,i;: ,rre

2931. Dari Hisyam, dari Muhamma{ dari Abidah, dari Ali RA,
dia berkat4 "Ketika perang A}zab, Rasulullah SAW bersabda,

'Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan latbur-kubur mereka

dengan apl Mereka telah membuat bita sibuk sehingga tidak sempat

melakulran shalat Wustha (Ashar) sampai motahari terbenam'."

r+'&': y\t * Ut ;:6 :Jv ^:; hr 'q3i;,L 
o-ri c

r<;lit ,{)tG 4!t ef gt 1V;r'1a, ef gt ,:,'rist *q

6t:r ,xjir ",'6b:3t df ";d, ,*; sri G. ;& ;i'-i;. -f t d,,:*) S,uiari:*r
2932. Dari Abu Hurairah RA, dia berkat4 "Biasanya Nabi SAW

berdoa saat qunut 'Ya Allah selamatlcanlah Salamah bin Hisyam, Yo

Allah selamatlanlah Al Walid bin Al Walid ya Allah selamatknnlah

Ayyasy bin Rabi'ah, ya Allah selamatlunlah orang-orang yang
tertindas di antara knum muslimin, ya Allah perhebatlah tel<anan-Mu

(turunkan siksaan yang keras) kepada laurn Mudhar, ya Alloh
(jadilranlah) tahunlahun (mereko) seperti tahun-tahun Yusuf
(paceHik)".

EL,\,f
,, t. ,,o.:,J* t^.€j"

?ft 6t:t yV,Cf ,7q,JF, 4r ,J6',fF
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2933. Dari Ismail bin Abu Khalid, sesungguhnya dia mendengar

Abdullah bin Abi Aufa RA berkata, "Rasulullah SAW pada saat

perang Ahzab mendoakan kebinasaan untuk kaum musyrikin. Beliau

mengatakan 'Ya Allah Yang menurunkan Al Qur'an, Yang Maha cepat

perhitungan7,,tya), ya Allah hancurkanlah pasukan Ahzab (sekutu), ya

Altah hancurkan mereka dan goncanglah mereka'."
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2934. Dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah RA,

dia berkata, "Biasanya Nabi SAW shalat di naungan Ka'bah. Maka

Abu Jahal bersama beberapa orang dari Quraisy bertindak, dan saat itu

telah disembelih seekor unta di pinggiran Makkah, mereka mengirim

utusan lalu (utusan itu) datang membawa ususnya dan mereka pun

melemparkannya kepada beliau. Maka Fathimah datang dan

menyingkirkannya dari beliau. Lalu beliau berdoa 'Ya Allah

binasakanlah kaum Quraisy, ya Allah binasakanlah kaum Quraisy, ya

Allah binasakonlah kaum Quraisy, (binasakan) Abu Jahal bin

Hisyam, Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al Walid bin

Uqbah, Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aith"'. Abdullah
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berkata, "sungguh aku telah melihat mereka di sumrn Badar dalam

keadaan terbunuh". Abu Ishaq berkata, 
((Aku lupa orang yang ke

tujuh". Yusuf bin Abu Ishaq meriwayatkan dari Abu Ishaq, 'Umayyah

bin Khalaf. Sementara Syu'bah berkata 'Umayyah atau [fbay'.

Namun, yang benar adalah Umayyah.

#'t:Lf u ,#p,jdtrjti
2935. Dari Aisyah RA, "sesungguhnru o**-.rrg Yahudi

masuk menemui Nabi SAW seraya mengucapkan, 'As-soamu alaika'
(kebinasaan bagimu). Aku pun melaknat mereka. Maka beliau

bertanya, 'Ada apa denganmu?' dia berkata, 'Tidakkah engkau

mendengar apa yang mereka katakan?' Beliau bersabd4 'Apalwh

engkau tidak mendengar apa yang aht katakan "wo olaihtm'(dan
atas kamu kebinasaan itu)'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan lima hadits:

P ert ama, hadits Ali' Ke tika terj adi perang Alaao"' .

l? rf (dari Hisyam). Dia adalah Hisyam Ad-tlustuwa.i-

Sementara Al Ashaili mengklaim bahwa dia adalah Hisyam bin

Hassan. Hal ini mendorongnya untuk melernatrkan hadits tersebut.

Sedangkan Al Karmani dengan berani mengatakan bahwa yang tepat

adalah Hisyam bin Urwah. Hadits ini akan dijelaskan secara detil pada

tafsir surah Al Baqarah.

Dalam hadits ini terdapat doa bagi kaum musSrikin agar Allah
memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api. Dalam

hadits yang pertama ini tidak disebutkan doa untuk kekalahan mereka.
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Namun, hal itu dipahami dari kata 'kegoncangan', karena terbakarnya

rumah mereka merupakan puncak kegoncangan jiwa mereka.

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang doa qunut. Dalam doa itu

disebutkan, "Yo Allah perhebatlah teknnan-Mu atas kaum Mudhar".
Hubungannya dengan judul bab ditinjau dari keumumannya, karena

hebatnya tekanan termasuk bagian dari apa yang disebutkan pada

judul bab. Sebab yang dimaksud'perhebat tekonan-Mu atas mereka'

adalah kekerasan, siksaan dan hukuman yang keras. Hadits ini akan

dijelaskan lebih detil dalam pembahasan tentang tafsir.

Ketiga, hadits Ibnu Abi Aufa. Hadits ini sangat jelas mendukung

judul bab. Adapun maksud mendoakan untuk musuh yang diambang

kekalahan, agar mereka tidak bisa eksis lagi. Ad-Dawudi berkata,

"Maksudnya agar akal pikiran mereka menjadi kacau, kaki mereka

bergetar saat bertemu di medan peperangan sehingga tidak dapat

eksis". Dari jalur lain, Al Ismaili menyebutkan tambahan doa ini
sebagaimana akan disebutkan pada bab 'Jangan Mengharapkan

Bertemu Musuh'.

Keempat, hadits Abdullah bin Mas'ud tentang kisah unta yang

disembelih di Makkah. Dalam hadits itu disebutkan, "Ya Allah atas-

Mu kaum Quraisy". Pada hadits ini terdapat keterangan seperti yang

saya paparkan pada penjelasan hadits kedua.

"6-l\ 
i,i';ts (Abu Ishaq berkata). Riwayat ini berkaitan dengan

sanad yang disebutkan pada awal hadits. Seakan-akan ketika dia

rnenceritakan hadits ini kepada Sufyan, dia lupa nama orang yang

ketujuh.

Adapun maksud perkataan Imam Bukhari, "Yusuf bin Abdullah
meriwayatkan dari Abu Ishaq, 'Umayyah bin Khalaf. Sementara

Syu'bah berkata 'Umayyah atau Ubay'. Namun yang benar adalah

Umayyah" adalah bahwa Abu Ishaq pemah menceritakan hadits itu
dan menyebutkan "Ubay bin Khalaf' seperti yang disebutkan dalam

riwayat Sufyan Ats-Tsauri di tempat ini. Lalu pada kali lain, Abu

Ishaq menceritakan hadits itu dan menyebutkan 'Umayyah'
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sebagaimanayang disebutkan dalam riwayat Syu'bah. Kemudian pada

kali lain, Abu Ishaq menceritakan hadits tersebut, tetapi dia ragu

dalam menentukan orang yang dimaksud.

Yusuf yang disebutkan dalam riwayat ini adalah Yusuf bin Ishaq

bin Abi Ishaq (yakni dinisbatkan kepada kakeknya). Imam Bukhari

telah menyebutkan haditsnya dengan panjang lebar pada pembahasan

tentang bersuci. Sedangkan jalur periwayatan Syu'bah telah

disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang kebangkitan.

Pada pembahasan tentang bersuci saya telah menjelaskan bahwa

Isra'il menukil hadits ini dari Abu Ishaq seraya menyebutkan orang

yang ketujuh.

Kelima, hadits Aisyah tentang kisah orang-orang Yahudi. Dalam
t , .t

hadits tersebut disebutkan, '{:l;t lrU f ,# P @pa*ah engkau

tidak mendengor apa yang aku katalan 'wa alaikum' [dan atas

kamul). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada

apa yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, yang pada

bagian akhir disebutkan,tii! 'i4 aqe-ti e.A'e6:*i- (Dikabulkan

bagi kita untuk [kecelakaanJ mereka dan tidak dikabulkan bagi

mereka untuk [kecelakaanJ kito). Lafazh ini telah disebutkan Al
Ismaili di tempat ini melalui sanad yang sama seperti yang dinukil
Imam Buk{rari.

Pada hadits ini terdapat syariat mendoakan keburukan untuk

orang-orang musyrik meski orang yang berdoa khawatir bahwa kaum

musyrikin mendoakan keburukan pula baginya.

99. Apakah Muslim Membimbing Ahli Kitab Atau Mengajari
Mereka Al Kitab?

.u. / ,
es,tV A
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2936. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud,

bahwa Abdullah bin Abbas RA rnengabarkan kepadanya,

"sesungguhnya Rasulullah SAW menulis (surat) kepada Kaisar dan

mengatakan' Apabila engkau berpaling maks meniadi tanggunganmu

dosa Arisiyyin' (para petani)."

Keterangan:

(Bab apakah muslim membimbing ahli kitab atau mengajari

mereka Al Kitab?) Maksud kata "kitab" yang pertama adalah Taurat

dan Injil, sedangkan "kitab" yang kedua lebih umum darinya

mencakup Al Qur'an dan yang lainnya.

Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ibnu Abbas

tentang cerita Heraklius. Lalu dia menyebutkannya setelah dua bab

melalui jalur lain dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang lengkap. Jalur

periwayatan ini telah diabaikan oleh Al Mizzi dalam kitab Al Athraf.

Adapun masalah membimbing Ahli Kitab sangat jelas dari

hadits di atas. Sedangkan masalah mengajari mereka Al Kitab seakan-

akan disimpulkan dari perbuatan Nabi SAW yang menulis kepada

mereka beberapa ayat Al Qur'an menggunakan bahasa Arab. Seakan-

akan beliau mengharuskan mereka untuk mempelajarinya, karena

mereka tidak mampu membacanya kecuali setelah diterjemahkan, dan

tidak dapat diterjemahkan kepada mereka hingga penerjemah

mengetahui seluk beluknya.

Ini termasuk masalah yang diperselisihkan kaum salaf. Imam

Malik melarang mengajarkan Al Qur'an kepada orang kafir.

Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkannya. Adapun Imam Syaf i
memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun, yang nampak bahwa

pendapat paling kuat adalah membuat perbedaan antara orang yang
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diharapkan keinginannya masuk Islam dan dijamin tidak menjadikan
hal itu sebagai sarana untuk mencari-cari kelemahan, dengan orang
yang diyakini bahwa pengajaran itu tidak bermarnfaat baginya, atau
diduga ia akan menjadikannya sebagai alat untuk mencaci maki
agama. Mungkin pula dibedakan hukumnya dari segi jumlah ayat
yang diajarkan seperti telah dibahas pada pembahasan tentang haid.

100. Doa Untuk Orang-6pang Musyrik Agar Mendapatkan
Fetunjuk Demi Melunakkan Hati Mereka

?y ,a \t *, ;';:; i'lG ,iG ,,-!t ;b oi ,u'1t o.i y
:riw *'tyl&t -* 4t*ft.>:r)'o'r3tt rl,*,W
'.SJ^ ,,ry ,AL lirr iid *,ii'.u; L'r! o1 ar ly, U

.ryr:i)L3! .t-nt'"&nt ,ie .'d');

2937. Dari Abu Az-Zinad, sesungguhnya Abdunahman berkata,
Abu Hurairah RA berkata, "Thufail bin Amr Ad-Dausi bersama para
sahabatnya datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ,Wahai

Rasulullah, sesungguhnya suku Daus durhaka dan tidak mau
(menerima dakwah), maka doakanlah kepada Allah (keburukan) atas

mereka'. Dikatakan 'Binasalah suku Daus'. Maka beliau berdoa'ya
Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlalt
mereka'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang
kedatangan Thufail bin Amr Ad-Dausi dan sabda Nabi SAW 'Ia
Allah berilah petunjuk kepada suku Dqus'. Hubungannya dengan
judul bab sangatlah jelas. Adapun kalimat 'demi melunakkan hati
mereka' berasal dari pemahaman Imam Bukhari. Dia hendak
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mengisyaratkan perbedaan antara dua sikap, yakni terkadang beliau
mendoakan keburukan atas mereka dan terkadang mendoakan

kebaikan. Sikap pertama ditempuh saat mereka memiliki kekuatan dan

gangguan mereka sangat keras sebagaimana tercantum pada hadits-

hadits di bab-bab terdahulu. Sedangkan sikap kedua diambil saat ada

rasa aman dari gangguan mereka dan ada harapan hati mereka akan

lunak seperti pada kisah suku Daus. Hal ini akan dikemukakan pada

pembahasan tentang peperangan.

101. Berdalrwah Kepada Orang-Orang Yahudi dan Nasrani, Atas
Dasar Apa Mereka Diperangi? dan Apa Yang Ditulis Oleh Nabi

SAW Kepada Kisra (Raja Persia) dan Kaisar (Raja Romawi)
serta Dakwah Sebelum Perang

€)ui'e:lGi;a,r
9r1tiy'-k oi *') *
i *C'U$ ,('f*7l'k

.yt J;)"H:y'ji':
2938. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas RA

berkata, "Ketika Nabi SAW hendak menulis (surat) ke Romawi maka

dikatakan kepadanya. 'Sesungguhnya mereka tidak membaca surat

kecuali diberi cap (stempel)'. Maka beliau mengambil cap yang

terbuat dari perak. Seakan-akan aku melihat kepada putihnya (cap itu)
di tangannya. Lalu beliau mengukir padanya (kalimat) 'Muhammad

Rasuluilah'."

ttl| -. to. .i,.
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2939. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah
bin Utbah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin
Abbas mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW
mengirim utusan untuk membawa suratnya kepada Kisra (raja Persia).

Beliau memerintahkannya untuk menyerahkan surat itu kepada

pembesar Bahrain, agar pembesar Bahrain menyerahkannya kepada

Kisra. Ketika Kisra membacanya maka dia membakarnya. Aku
menduga bahwa Sa'id bin Al Musayyab berkata, 'Maka Nabi SAW
mendoakan mereka agar dicabik-cabik dengan sehebat-hebatnya"'.

Keteransan Hadits:

(Bab berdalcwah kepada orang Yahudi dan Nasrani).
Maksudnya, menyeru dan mengajak mereka untuk masuk Islam.
Kalimat 'atas dasar apa mereka diperangi?' mengisyaratkan kepada

apayangdisebutkan pada bab berikutnya dari Ali, Ulr tik-,F d*.A

(lwlian memerangi mereka hingga merelca sama seperti lcami). Lalu di
dalamnya disebutkan perintah untuk turun di tempat mereka dan

mengajak kepada Islam, kemudian perang.

Pengambilan dalil dari kedua hadits di atas untuk masalah ini
adalah bahwa Nabi menulis surat kepada Raja Romawi dan
pengikutnya serta mengajak mereka untuk masuk agarfia Islam
sebelum memerangi mereka.

(Dan apa yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Kisra dan
Kaisar). Kalimat ini disebutkan pada bab ini melalui sanad yang
lengkap. Sedangkan kalimat 'berdakwah sebelum perang', sepertinya
Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Aun tentang

t1.1
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serangan Nabi SAW kepada bani Al Mushthaliq secara tiba-tiba.
Kisah ini dia kutip pada pembahasan tentang ujian dan cobaan. Bagi
mereka yang mensyaratkan upaya dakwah sebelum perang

mengatakan bahwa l.labi SAW menyerang dengan tiba-tiba karena
sebeiumnya dakwah telah sampai kepada mereka.

Berdakwah sebelum perang merupakan masalah yang

iiipers*lisitrkan oleh para ulama. Sebagian ulama di antaranya Umar
L:in Abdul Aziz berpendapat disyaratkan adanya dakwah kepada Islam
:el:elum melakukan peperangafi. Sementara kebanyakan ulama

::rp*ndapat bahp-a lial ini berlaku pada rnasa arval Islam sebelum
.:;:ii.:;',rah islarn ters*bar. Jika diternukan kaum yang belurn sampai
:.:ef:rciarr),a dakrvaii Islanr, rnaka kaum tersebut tidai. boleh riiper;urgi
i:ingg.: diaiak niemeiull Islani terlebih dahulu. Pernyataau furi

.iii;*:r:.rkrekan Im*rn S,vaf i secara tekstual. Irnam Malik berka'ia,
'i--:lat;r1;*31,.{-:a i'a*it ircgeriaya dek*i dengan u'ilayair isl;rm. rnaka i:
:";t:=-g; iani:1,, tlisairpaikan dakr.vali scbelumnya, kai'ena lslani telah
:iieilh].ir bagi ir:ereka, !ain halnya dengan mereka yang negerinya jauh
+ari regeri Islam."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui sanad yang shahih
{an Abu Utsman An-Nahdi (salah seorang tabi'in), dia berkata,
"Karrii biasa rnelakukan dakrvah terlebih dahulu. atau tidak
:neiakukannya".

Sa.ya (lbnu Hajar) katakan, hal ini diposisikan pada dua keadaan

=per*i ,v:ing telah dijclaskan.

i--;,I;n; ha,: ini, I:na::r Buklari menyebutkan dua hadits;

i'*rt*ms. tradirs ,\nas ientang pembuatan exp (stempel) yang

:,kan ,lijr:laskan pada pemtralasan tentang pakaian.

!.i:riua, haciits ib;i"-r :\bbas'Sesungguhnya Nabi SAW mengirim
::!ustui "riii'tg ??'itftibavu sursitryu kepada Kisra'. iladits ini akan

,iijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan.

lltelaskan.juga bahwa :/ang diutus membawa surat adalali Atrdullah
bin Hudzafah As-Sahmi. Lalu kami akan menyebutkan pula hal-hal
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2.

3.

yang berkenaan dengan Kisra dan apa yang dimaksud dengan
pembesar Bahrain.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Keterangan untuk berdakwah (mengajak) kepada Islam dengan
ucapan atau tulisan, dan tulisan dapat menempati posisi ucapan.

Seorang muslim membimbing orang kafir (Untuk masuk Islam).

Kebiasaan pararaja untuk tidak membunuh utusan. Oleh karena
itu, Kisra menyobek-nyobek surat yang dikirim Nabi, tetapi dia
tidak mengusik atau menyakiti utusan beliau.

102. Nabi SAW Menyeru Manusia Kepada Islam dan Kenabian.
Dan Hendaknya Sebagian Mereka Tidak Menjadikan Sebagian

Yang Lain Sebagai Tuhan Selain Allah, dan Firman Allah, ,rTidak

wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al
Kitab... hingga akhir ayat, (Qs. Aali Imraan [3]: 79)
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2940. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah dari Abdullah bin
Abbas RA bahwa dia mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW menulis (surat) kepada Kaisar untuk mengajaknya

kepada Islam. Beliau mengirim suratnya itu melalui Dihyah Al Kalbi.
Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menyerahkannya

kepada pembesar Bashrah untuk diserahkannya kepada Kaisar.

Adapun Kaisar setelah Allah mengenyahkan darinya tentara Persia,

maka dia berjalan dari Himsh ke Iliya' sebagai ungkapan syukur atas

apa yang diberikan Allah kepadanya. Ketika surat Rasulullah SAW
datang kepada Kaisar maka dia berkata saat membacanya, 'Carilah
untukku di tempat ini seseorang dari kaumnya agar aku dapat bertanya

kepada mereka tentang Rasulullah SAW'."

)ct € l6;,ok '6 q;'; t$ t ;?6 ,t6 il Jv

1lr; 
ir' ,k lt);r';.us dt-:':i,€t3*.t;f ,f.ji,,

"e'# |;';:r6:G;le liu.d_:,t rk o, ;i-',

r$.:'oe. 6 i;.t; r; i$ .u !\'&:,tl 
(t ,'*ff" ,:oQ, ;)

:. * liLi *|$t e'#t *; i.t *iti
U; oc>1, 1i::

, 21, t c, 1a. . t x'.'21
,5 q Ld,)e . Jl- -f- a;rJlJ
L'J-(J

gg2 _ FATIII'L BAARI

.o /

€.12'-.al



'ry li|y ,yG'1.i"'n .'^t'a * aJllt t:jt_'olt',;.Lt
u-^ JG'; ,,ss 

- ,i a- r,tfi ;;5=: ,h';t r-x-^ i-;
k -ft Je xk'& ,i6.1 ,Lii ,';S"ft Li s's:.t

,y ,i,ij vL 4 yy i on'; ,iG,y 'Ljj rtr.; u ii'ui
iG 'i31;b'"F :li tlile ?i 'tr,,l ,,rtr it;G :Jb
'^k- Yi '"r;';4 ,i6 .:orL-i',j. ,fr ru"rik-':i t'rlii
o\t'jxi,y 

'Lii {!-'k ,jv,y ,Lij eq ,tr* of u. y1:,

f #'{r,0!;.*" lie .r,^1; oiu* e :T €',
|p ,Jv .s; -r? ';'i Li ,-rwf v- ., '^\fri t* W'y';
r€;t'i; usJK ,JG .i ,& tpd 'ri;$:v
:Jtt .tsf\t y Jti.j ,?t q" ir*i ,y? , rj"'c-;rt :'-i
6W-: ,& *. !,H ,t i:*, hr ,s; of u;i; :Jti ra;; € )Y- $r*

:6)t, ,:C,j ,!:ilt, ,ilJdu;6';ti ,63r.1 :';:_ ok *
i\ d "U ,'i ;s: di 'E :*Z Sui ,-tr;\t ,t:,?, , u;

€'* rylstrif , / r1 
,fi-cti 

fr.y.*-,fif:"
t'olr',;Lj'& J'g)t r-t-o S bi j,; # .r6i;, ,U'; #
u {1';u ,p; 'J lfr J'r;sr r- iC'J9:,;i ots' s '.iI"
'ls 6 ji oi 'k 

-fu, i# "€ 'b ,t-di;, ,'^si 
's;

afj /6t uG *ft LA,,Ji-'1 'fi i;i,) lf 'c-e?

") U,,.,y tf 'e:j ,!L J" o:6 ,y ok|y;rdtr..i,r ;;

rATHI'L BAARI - 333



/8t ..rr;i Cf:-i ,:.q '& ',-frd-'J "ar !.q i ik
l{It t6i ii ;#t 'i;t;:+ Li '-*i e::ti* ?f t4
iC1' ,tu-s'ti,*i T'-xj tr:"tX'ri orL-r'b cLt
'**i 

y,y'r;-",11t'tX. u--,1'aLi,; Yi te;'y Cc't ,U &
,Yi '&x,-v ;lrl' Ccrt fua- i';Ut ;t:K,, if
ir6t, ,;r:1.,* y ,ytSt U:si,, if '*j')!-",y'.6*,

'tt;i6;'c.;i *;Lft ,F f bf 'c;:l'$ut;#o|y
L*t e'Jrlr uk, ori' ^XL 

o)ufiiit # Jti..t

'ti'isr 4l#ti !ic-'f,'ccl t;U $r^; ufti;i ,br;:, ,ls

,")l,aJu..'€';Y:t ,€3q !r;,i ok * !ti:, ,4i *.'ti;l
U, + ,;.t^1 :Jv ,alc\tt 1;?, ,y,su;,.t)jti ,tuti',:A4
b'.ii t ,*. of: E'^f,'"*f ; €rLf 'fi'{,i * i
'*xA gy';;;J ol p'ri'), i6'";i'ry'; ry'oi'ebr5
7*rGt i l{L I ie *i';A;* *';t 4
.f")t ..*'),1' r-i :+ 6$ Cf *,t *\t Jb l:t );'
&'; * r>; y')t #,i'7 J\,!i.L yt* y,
?nt *2. eL |l:t ,9f f$)t!4.lyl1 ;v't rXi .a+jr

riw 
=Sr 

Jinf u-:> $11' 4 :*1t'-l;'oy ,;:;l;i
4,ttr*q'!gl1 airr il "ti;\1'&ifi.y?f jl
jt; 1o;n:"" rfq rlii*r ,l* tTi og oirr .rj3 ;y (6i thli. tj;ii.

334 - FATIII'L BAARI



,i2k ,/ it;i tld,d * OL'_Pi,;,*i e.;;
f;,{,i Ui l,su.lq *\t,t'+t*

.+ h' 'p\i ;-';b; |;i o:u

294l.Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan bin Harb mengabarkan

kepada kami, bahwa dia sedang berada di Syam bersama beberapa

orang Quraisy. Mereka datang untuk berdagang pada masa perjanjian

damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy. Abu

Sufyan berkata, "Kami ditemukan oleh utusan Kaisar di salah satu

tempat di Syam. Maka dia membawaku bersama para sahabatku

hingga kami sampai ke Iliya'. Kami pun dimasukkan ke tempatnya.

Ternyata dia (Kaisar) sedang duduk di singgasana kerajaannya dengan

memakai mahkota. Sedangkan di sampingnya terdapat para pembesar

Romawi. Dia berkata kepada penerjemahnya, 'Tanyakan kepada

mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat nasabnya dengan laki-

laki yang mengaku bahwa dirinya sebagai nabi?"' Abu Suffan

berkata, "Aku berkata, 'Aku yang paling dekat hubungan nasab

dengan beliau'. Dia (Kaisar) berkata, 'Apakah hubungan kerabat

antara engkau dengannya?' Aku berkata, 'Beliau adalah anak

pamanku'. Tidak ada saat itu di antara rombongan yang berasal dari

bani Abdi Manaf selain aku. Kaisar berkata, 'Suruhlah dia mendekat'.

Lalu dia memerintakan sahabat-sahabatku ditempatkan di belakangku

dekat bahuku. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan

kepada para sahabatnya bahwa aku akan menanyai laki-laki ini

tentang seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, jika ia dusta

maka hendaklah kalian mendustakannya'. Abu Sufuan berkata, 'Demi

Allah, kalau bukan karena malu saat itu, dimana para sahabatku

mendapati dusta pada diriku, niscaya aku akan berdusta ketika dia

menanyaiku tentang beliau (Nabi SAIV). Akan tetapi aku malu

!), irj :;:r;L
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mereka mendapati dusta padaku maka aku pun berkata jujur'.
Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan kepadanya

bagaimana nasab laki-laki tersebut di antara kamu?' Aku berkata,

'Beliau memiliki nasab (yang baik) di antara kami'. Dia berkata,

'Apakah ada yang mengatakan seperti ini seseorang sebelumnya?'

Aku berkata, 'Tidak ada'. Dia berkata, 'Apakah kamu menuduhnya

sebagai pendusta sebelum mengucapkan apa yang beliau katakan?'

Aku berkata, 'Tidak'. Dia berkata, 'Apakah ada di antara bapak atau

nenek moyangnya yang menjadi raja?' Aku berkata, 'Tidak ada'. Dia

berkata, 'Apakah orang-orang terhormat (elit) yang mengikutinya atau

orang-orang lemah (kelas bawah)?' Aku berkata, 'Bahkan orang-

orang lemah di antara mereka'. Dia berkata, 'Apakah jumlah mereka

semakin bertambah atau berkurang?' Aku berkata, 'Bahkan semakin

bertambah'. Dia berkata, 'Apakah ada salah seorang di antara mereka

yang murtad karena benci kepada agamanya setelah masuk ke dalam

agama itu?' Aku berkata, 'Tidak ada'. Dia berkata, 'Apakah dia

melanggar perjanjian?' Aku berkata, 'Tidak pernah, dan kami

sekarang berada pada masa damai yang kami khawatir beliau

melanggarnya'. Abu Suffan berkata, 'Aku tidak dapat memasukkan

satu kalimat untuk melecehkannya -yang aku tidak takut didapati

kedustaanku- selain kalimat ini'. Dia berkata, 'Apakah kalian telah

memeranginya atau dia telah memerangi kalian?' Aku berkata,

'Benar'. Dia berkata, 'Bagaimanakah keadaan perangnya dengan

kalian?' Aku berkata, 'Berimbang dan silih berganti; satu kali beliau

menang atas kami dan pada kali lain kami menang atasnya'. Dia

berkata, 'Apakah yang diperintahkannya kepada kamu?' Aku berkata,

'Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan

tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan melarang kami dari

apa yang disembah oleh bapak-bapak (nenek moyang) kami. Beliau

memerintahkan kami shalat, sedekah, menjaga kehormatan diri,
memenuhi perjanjian dan menunaikan amanah'. Dia berkata kepada

penerjemahnya ketika aku mengatakan kepadanya hal itu, 'Katakan

kepadanya sesungguhnya aku bertanya kepadamu tentang nasabnya di

antara kamu, maka engkau mengatakan bahwa ia memiliki nasab
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(yang baik), demikianlah para Rasul diutus dari nasab (yang baik) di
antara kaumnya. Aku bertanya kepadamu apakah ada yang
mengucapkan seperti ini seseorang sebelumnya, lalu engkau
mengatakan bahwa tidak ada. Maka aku katakan sekiranya ada
seseorang di antara kalian yang mengucapkan perkataan ini
sebelumnya, niscaya aku katakan beliau adalah laki-laki yang
mengikuti perkataan yang telah diucapkan sebelumnya. Aku bertanya

kepadamu apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum

mengucapkan apa yang dia katakan? Lalu engkau menjawab tidak
pernah. Maka aku mengetahui tidak mungkin dia tidak mau berdusta

kepada manusia lalu berdusta kepada Allah. Aku bertanya kepadamu
apakah di antara bapak-bapaknya (nenek moyangnya) ada yang
menjadi raja? Lalu engkau mengatakan tidak ada, aku katakan jika ada

di antara bapak-bapaknya yang menjadi raja niscaya kukatakan dia
akan menuntut kerajaan itu. Aku bertanya kepadamu apakah orang-
orang mulia yang mengikutinya ataukah orang-orang lemah? Lalu
engkau mengatakan bahwa yang mengikutinya adalah orang-orang
lemah, dan merekalah pengikut-pengikut para rasul. Aku bertanya
kepadamu apakah mereka bertambah atau berkurang? Lalu engkau
mengatakan jumlah mereka semakin bertambah, maka demikianlah
iman (semakin bertambah) hingga mencapai tingkat kesempurnaan.

Aku bertanya kepadamu apakah ada seseorang yang murtad karena
benci kepada agamanya setelatr masuk di dalamnya? Lalu engkau
mengatakan tidak ada, maka demikianlah iman, ketika keindahannya
berbaur dengan hati tidak seorang pun yang membencinya. Aku
bertanya kepadamu apakah ia melanggar perjanjian? Lalu engkau
mengatakan tidak pemah, maka demikianlah para rasul tidak pernah

melanggar perjanjian. Aku bertanya kepadamu apakah kalian telah
memeranginya dan dia telah memerangi kamu? Lalu engkau
mengatakan hal itu telah terjadi, dan bahwa perang di antara kamu
dengannya seimbang; satu saat beliau menang atas kalian dan satu saat

kalian menang atasnya. Maka demikianlah para Rasul diberi cobaan,

tetapi kesudahannya (kemenangannya) adalah untuk mereka. Aku
bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian? Lalu
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engkau mengatakan sesungguhnya dia memerintahkan kamu

menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu,

melarang kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kamu,

memerintahkan kamu (mengerjakan) shalat, sedekah, menjaga

kehormatan diri, memenuhi perjanjian dan menunaikan amanah. Dia
berkata, "Inilah sifat-sifat nabi, sungguh aku telah mengetahui bahwa

dia akan keluar, tetapi aku tidak tahu bahwa dia berasal dari kalian.

Sekiranya apa yang engkau katakan adalah benar, maka hampir-

hampir ia akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Seandainya ada

harapan bagiku untuk lolos menemuinya niscaya aku akan berusaha

sungguh-sungguh bertemu dengannya. Kalau aku di sisinya niscaya

aku akan mencuci kedua kakinya". Abu Sufyan berkata, "Kemudian
didatangkan surat Rasulullah SAW dan dibacakan, dan ternyata dalam

surata itu termaktub 'Dengan menyebut nama Allah Yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan

utusan-Nya, kepada Heraklius raja Romawi. Salam kesejahteraan bagi

yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya aku

mengajakmu dengan seruan Islam, masuklah Islam niscaya engkau

selamat, masuklah Islam niscaya Allah memberikan kepadamu pahala

dua kali, jika engkau berpaling maka tanggunganmu dosa Arisiyyin.

lWahai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat

ftetetapan) yang tidak ada perselisihan antora kami dan kamu, bahwa

kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan

Dia dengan sesuatupun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan

sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jiko mereks berpaling

mako maka kotalcanlah lcepada mereka 'salaiknnlah, bahwa komi

adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)l (Qs. Aali
Imraan [3]: 6a). Abu Suffan berkata, "Ketika dia menyelesaikan

pembicaraannya maka meninggilah suara-suara orang-orang di

sekelilingnya yang terdiri dari para pembesar Romawi dan terjadi

kegaduhan. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Kami diperintah

untuk keluar dan kami pun keluar. Ketika aku telah keluar bersama

para sahabatku dan aku hanya bersama mereka, aku katakan kepada

mereka, 'Sungguh telah besar urusan Ibnu Abi Kabsyah, ini raja bani

338 - FATHIIL BAARI



Ashfar takut kepadanya'. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah aku

senantiasa merasa rendah dan yakin bahwa urusannya akan menang

hingga akhirnya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku sementara

aku benci".

.i.. o1. f. i. i a,. . z lcz \.. . c, o ,c. o,
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2942. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia *"ra"ng* Nabi SAW
bersabda pada perang Khaibar, 'sungguh aku akan menyerahkan

bendera kepada seorang laki-laki yang Allah memberi kemenangan di
tangannya'. Mereka pun berdiri mengharapkan hal itu siapa di antara

mereka yang diberi. Mereka pun berangkat dan semua mengharapkan

akan diberi. Beliau bertanya, 'Dimana Ali?' Dikatakan, 'Dia
menderita sakit mata'. Beliau memerintahkan agar dipanggil
kepadanya, lalu beliau meludahi kedua matanya dan sembuh seketika

hingga seakan-akan tidak pernah sakit. Dia berkata, 'Kita memerangi

mereka hingga mereka sama seperti kita'. Beliau bersabda, 'Tetaplah

dalam keadaanmu hingga engkau turun di tempat mereka, kemudian

ajaklah merekn kepada Islam, beritahukan kepada merekn apa yang

wajib atas mereka. Demi Allah, sungguh Allah memberi petunjuk

seseorang dengan sebab engkau, lebih baik bagimu daripada unta

merah (harta yang mahal)".
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2943. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas RA
berkata, "Apabila Rasulullah SAW memerangi suatu kaum maka

beliau tidak menyerang hingga subuh. Apabila beliau mendengar

adzan maka penyerangan dihentikan, dan bila tidak mendengar adzan

maka beliau menyerang mereka setelah subuh. Kami pun turun di

Khaibar pada malam hari".

.. A,V riy ok *t *\t ,* utr'oi fi * 'rL r
2944. Dari Isma'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas RA,

"Sesungguhnya Nabi SAW apabila berperang bersama kami...".
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2945. Dari Humaid dari Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW

keluar ke Khaibar dan sampai kepadanya pada malam hari 
-dan

biasanya apabila beliau mendatangi suatu kaum di malam hari maka

beliau tidak menyerang mereka hingga subuh- pada waktu subuh

orang-orang Yahudi keluar dengan alat-alat dan keranjang-keranjang

mereka. Ketika mereka melihat beliau maka mereka berkata,

tr la. . . ,
UI ,r.t- q?
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'Muhammad dan Khamrs (pasukan)'. Nabi SAW bersabda, 'Allah
Maha Besar, hancurloh Khaibar, sungguh apabila kami turun di
tempat suatu kaum niscaya sangat buruklah pagi hari orang-orang
yang diberi peringotan' ."
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2946.Dari Az-Zriltri, Sa'id bin Al Musayyab telah menceritakan
kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Aku diperintahkon untuk memerangi manusia hingga
mereka mengucopkan 'laa ilaaha illollaah' (tidak ada sesembahan
kecuali Allah). Apabila mereka mengucapkan 'laa ilaaha illallaah'
niscaya terlindung dariku jiwa dan hartanya kecuali dengan alasan
syar'i, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah'." Umar dan

Ibnu Umar meriwayatkannya dari Nabi SAW.

@:
Dalam bab ini disebutkan beberapa hadits, di antaranya:

Pertoma, hadits Ibnu Abbas tentang surat Nabi SAW kepada

Kaisar. Dalam hadits itu diterangkan hadits Abu Sufyan bin Harb
yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang permulaan turunya
wahyu. Adapun hubungannya denganjudul bab sangatjelas. Sebagian

penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir.

Firman Allah 'tidak patut bagi seseorang', maksudnya adalah

bantahan bagi mereka yang mengatakan 'jadilah penyembah-
penyembahku bukon penyembah Allah'. serupa dengannya firman
Allah, "Wahai Isa apakah engkau yang mengataknn kepada
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manusia...". Begitu pula firman-Nya, "Mereka menjadikan orang-

orang slim dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan mereks".

Kedua, hadits Sa'id bin Sahal tentang Nabi SAW memberikan

bendera kepada Ali pada perang Khaibar, yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan. Maksud penyebutannya di tempat ini
terdapat pada kalimat,'Kemudian serulah mereks kepada Islam' .

Ketiga, hadits Anas tentang menunda dan tidak menyerang

musuh ketika mendengar adzan. Imam Bukhari menyebutkan hadits

ini melalui dua jalur perirvayatan. Penjelasannya akan dikemukakan
pada pembahasan tentang perang Khaibar. Hadits ini menunjukkan

bolehnya rnenyerang mereka yang telah sampai dakwah kepada

mereka meski tidak diajak terlebih dahulu kepada Islam. Maka harus

dikompromikan antara hadits ini dengan hadits Sahal terdahulu bahwa

dakwah itu hukumnya mustahab (disukai) bukan syarat. Di dalamnya

terdapat pula keterangan untuk menetapkan hukum berdasarkan

petunjuk (dalil), karena Nabi SAW menahan serangan hanya karena

mendengar suara adzan. Faidah lainnya adalah menempuh cara lebih

berhati-hati dalam menyeru manusia, karena Nabi SAW menahan

serangan pada kondisi tersebut padahal ada kemungkinan adzanyang
didengar bukan adzan yang sebenarnya.

Pada riwayat ini disebutkan, 'Ketika shubuh hari orang-orang

Yqhudi Khaibar keluar dengan peralatan mereka'. Dalam riwayat
Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas yang dikutip oleh Imam

Muslim disebutkan, |illJr ?i t'&q(t (Kami mendatongi mereka

ketika matahari terbit). Namun, kedua versi ini dapat dikompromikan

bahwa mereka sampai batas negeri itu menjelang subuh, maka mereka

pun turun, dan melakukan shalat, kemudian berangkat. Saat itu Nabi
SAW pun memacu kudanya di jalan-jalan Khaibar (seperti dalam

riwayat lain) lalu sampai di ujung jalan pada benteng pertama saat

matahari terbit.

Keempat, hadits Abu Hurairah'oku diperintah untuk memerangi

manusia hingga mereka mengucapkan 'laa ilaaha illallaah'. Adapun
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hubungannya dengan judul bab sangat jelas, karena disebutkan'atas
dasar apa kamu memerangi mereka' sebagaimana yang dijelaskan
pada pembahasan tentang iman ketika membahas hadits Ibnu Umar.
Akan tetapi dalam hadits Ibnu Umar terdapat tambahan, mendirikan
shalat dan membayar zakat Hadits-hadits mengenai hal ini cukup
banyak, dimana antara hadits-hadits itu menyebutkan atau

menambahkan hal yang tidak disebutkan pada hadits yang lain. Dalam
hadits Abu Hurairah hanya dicukupkan pada ucaparr 'laa ilaaha
illallaah'. Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah dari jalur lain yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, t:rL,.),1( ilr ff aif : oi rj$;;" $
:t ,S?:t (Hingga mereka bersal<si bahwa tidak ada sesembahon yong

hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah). Lalu dalam
hadits Ibnu Umar seperti yang telah saya sebutkan. Sedangkan dalam
hadits Anas (yang disebutkanpada bab-bab tentang kiblat) disebutkan,
$4.i t:gii r.jal6 t:1a s$ gpabita mereka tetah shalat dan

menghadap (kiblat kami) serta makan sembelihan kami).

Ath-Thabari dan selainnya berkata, "Adapun hadits yang
pertama diucapkan oleh Nabi SAW ketika memerangi para

penyembah berhala yang tidak mengakui tauhid. Sedangkan yang
kedua diucapkan oleh beliau ketika memerangi Ahli Kitab yang
mengakui tauhid, tetapi mengingkari kenabiannya. Lalu yang ketiga
terdapat isyarat bahwa orang yang masuk Islam dan mengakui tauhid
serta kenabian tetapi belum melakukan amal ketaatan maka mereka
berhak untuk diperangi hingga tunduk. Sebagian dari permasalahan ini
telah disitir pada bab-bab tentang kiblat.

ei y 1o' p 4t f * i;s * iti: ((Jmar dan lbnu (Jmar

meriwayatkannya dari Nabi SAIIf. Maksudnya sama seperti hadits
Abu Hurairah. Riwayat Umar telah disebutkan melalui sanad yang
maushul oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang zakat,

sedangkan riwayat Ibnu Umar diriwayatkannya pada pembahasan

tentang iman.
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103. Orang yang Ingin Berperang, Lalu Ditutupi Dengan Perkara

Lain. Dan Orang yang Suka Keluar Pada Hari Kamis

* i * i l' y U *1)'''b ;it :rv qW' i' *
,Jti i , t' $: rtt'r.b ii,r ,ti f , l' ''? Li

,* tf h' ;* |, )';'r *';tx,t Iy';; *'+
11.\,si:'tt;ir n-i ei y\t ,P it J*r,fift
2947. Dari Ibnu syihab, dia berkata: Abdunahman bin Abdullah

bin Ka'ab RA telah mengabarkan kepadaku, dan dia adalah penuntun

Ka'ab di antara anak-anaknya, dia berkata, "Aku mendengar Ka'ab

bin Malik ketika tidak turut keluar bersama Rasulullah SAW, dan

Rasulullah SAW tidak bermaksud melakukan perang melainkan

ditutupinya dengan perkara lain".

.rrJU i ,-it # i' ,t?'; *!)t * ,/ti ilis',5]rt *'* 
lt J;r'rk ,i;r-^-?nt ,f, ly';;* u; ilu

ir'y'urs ,F u';,. o'rr'yl6:*-ij'i *i-d *'tf io'

6:, W\ :.y' I q*i y \t * at|si, r;tV'a|
,ai 6gia. i';i |4. ;* f \:*'t'i'S 4lri t:;r;,j r1-rn;

,.i e!,*t'rt?:|e"b
2948. Dari Az-Zrrhri, dia berkata: Abdunahman bin Abdullah

bin Ka'ab bin Malik telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku

mendengar Ka'ab bin Malik RA berkata, 'Biasanya Rasulullah SAW

sedikit sekali melakukan perang yang diinginkannya melainkan

ditutupinya dengan perkara lain, hingga perang Tabuk dimana
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Rasulullah SAW melakukannya saat cuaca sangat panas, dan akan

menghadapi perjalanan sangat jauh lagi sulit ditambah lagi musuh
yang sangat banyak, beliau pun menjelaskan urusannya kepada kaum
muslimin agar mereka melakukan persiapan yang baik untuk
menghadap musuh mereka. Beliau memberitahukan mereka tentang
tujuan yang diinginkannya."

Li us i f i #'St'3 ,i.;i ,JC'qJ,1}t e -.; ri
\' * :' t ;; 

Is,;;, ; ; :)Y,tn{ i,i
2g4g.O*i Vurut O* Or-rr*rdia berkata: Abdunahman bin

Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwa Ka'ab bin Malik RA
berkata, "Sungguh sedikit sekali Rasulullah SAW keluar untuk suatu
perjalanan kecuali pada hari Kamis."

toz 1.
4.:9 4Il

oK.)

qt yri r,.rU6 i f / f')t * e',$,b!jt *
,!; :r" g. u,*At ?; e" *j y \t * o;t',:i

.?.,o.. tc.o{t t.o.:^-Jt ?i C-p- 01 \-,.i

2950. Dari Az-Zuhri, dari Abdunahman bin Ka'ab bin Malik,
dari bapaknya RA bahwa Nabi SAW keluar pada hari Kamis pada

perang Tabuk, dan beliau suka keluar pada hari Kamis."

Keterangan:

(Bab orangyang ingin berperang, lalu ditutupi dengan perkora
lain, dan orang yang suka keluar untuk safar pada hari kamis).

Kata warra artinya menutupi. Kata ini digunakan pada sikap
seseorang yang menampakkan sesuatu, tetapi yang dimaksud adalah
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perkara yang lain. Asal katanya adalah al waryu (belakang), yaitu

sesuatu yang ditempatkan manusia di belakangnya. Sebab bila

seseorang menutupi sesuatu, seakan-akan dia meletakkan di

belakangnya.

Sebagian mengatakan apabila kata warra dikaitkan dengan

perang, maka artinya adalah menyerang di saat musuh lengah. Tapi

makna ini menurut As-Sirafi --{[aiam Syarah sibawaih- terbatas

pada kata warra yang menggunakan huruf hamzah. Dia berkata, "Para

ahli hadits tidak mencantumkan huruf harnzah, karena mereka mudah

mengucapankanya".

Sedangkan masalah keluar pada hari Kamis, ada kemungkinan

sebabnya adalah sabda beliau, u,,i,At i't- "ifi. e dl '!ii.

{Diberkahi bagi umatku di pagi harinya pada hari kamis). Akan tetapi

ini adalah hadits lemah yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari Nubaith

bin Syarith. Adapun sikap Nabi SAW yang suka keluar pada hari

kamis tidak berati terus menerus belia melakukan hal itu. Setelah satu

bab akan disebutkan bahwa beliau SAW bepergian pada hari Sabtu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ka'ab

bin Malik yang panjang tentang perang Tabuk dan memiliki kaitan

erat dengan judul bab. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Mahdi

bin Maimun dari Washil (mantan budak Abu Utaibah), dia berkata,

.r+ijr ir- tH'ol'6i 7u ri1',;r1t y il' ,,t-a olt'tti {. lreut',

sampai kepadaku bahwa apabila Rasulullah sAW ingin bepergian,

mqkn beliau suka keluar pada hari kamis).

Lafazh pada jalur kedua 'dari Yunus dari Az-Ztthri' berkaitan

dengan sanad hadits yang pertama, yakni dari Abdullah bin A1

Mubarak dari Yunus. Maka mereka yang mengatakan bahwa jalur

yang kedua mu'allaq adalah tidak benar. Jalur ini telah dinukil Al

Ismaili melalui sanad lain dari Ibnu Al Mubarak dari Yunus seraya

mengutip kedua redaksi itu sekaligus.
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Kesimpulannya, riwayat Az-Zul:ri terhadap bagian pertama
adalah dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik.
Sedangkan riwayatnya untuk bagian kedua yang berkaitan dengan hari
Kamis berasal dari pamannya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Az-
zuhri telah mendengar riwayat dari keduanya sekaligus. Lalu yunus

menukil kedua hadits ini dari Az-zuhri secara sendiri-sendiri. Adapun
maksud Imam Bukhari adalah menolak kekeliruan mereka yang

menduga bahwa ada perselisihan dalam hal ini. Masalah ini akan
dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang peperangan.

104. Keluar Setelah Zhuhur

2951. Dari Anas RA bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur empat
rakaat di Madinah, dan shalat Ashar dua rakaat di Dzulhulaifah. Aku
mendengar mereka mengeraskan suara (talbiyah) pada keduanya (haji
dan umrah)".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas yang telah dijelaskan
pada pembahasan tentang haji. Seakan beliau menyebutkannya
sebagai isyarat bahwa sabdanya, "Diberkahi bagi umatku poda pogi
hori", tidak menghalangi untuk berbuat pada selain pagi hari. Hanya
saja pagi hari dikhususkan sebagai tempat berkah karena pada waktu
ini seseorang memiliki semangat untuk melakukan kegiatan.

Hadits 'diberkahi bagi umatku pada pagi hari' telah dinukil
para penulis kitab Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari
hadits Shakhr Al Ghamidi. Sebagian pakar hadits telah memberi
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perhatian khusus dalam mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadits

ini hingga mencapai kurang lebih 20 sahabat.

105. Keluar Pada Akhir Bulan

+ ir ,b lJt'6Ar l4ht *o; ,& o,t * |*,'f 'lu',
(J*',r.

)a €,\ *?f''i:;;l'q: e'4,/.!"y'''4 &''
.c

.al,=.lt qt A O'*

Kuraib berkata dari Ibnu Abbas RA, "Nabi ;"; U"*ngt ut auri

Madinah pada lima (malam) yang tersisa dari bulam Dzulqa'dah, dan

beliau sampai ke Makkah empat malam yang tersisa dari bulan

Dzulhijjah".

i' *,- at Jir';i k u 6';t t .Ut'tt u j \j ;:r--ill

r;2r

jr;
\..
all r

e ? i'G':&--,-rt'
2952. Dari Amrah binti Abdunahman bahwa dia mendengar

Aisyah RA berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada lima
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malam yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah dan kami tidak mengira
kecuali (untuk menunaikan) haji. Ketika kami telah dekat ke Makkah
Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang tidak membawa hewan
kurban apabila telah thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan
Marwah untuk melakukan tahallul (keluar dari ihram)". Aisyah
berkata, "Dimasukkan daging sapi kepada kami pada hari raya
Kurban. Aku berkata, '(daging) Apakah ini?' Dia berkata, 'Rasulullah
SAW menyembelih atas nama istri-istrinya'." Yahya berkata, 'Aku
menyebutkan hadits ini kepada Al Qasim bin Muhammad, maka dia
berkata, "Demi Allah, dia telah menyampaikan hadits sebagaimana

mestinya'."

Keterangan:

(Bab keluar pada akhir bulan). Maksudnya, sebagai bantahan
bagi mereka yang tidak menyukai hal itu berdasarkan thiyaraft (sikap
pesimis untuk melakukan suatu pekerjaan). Ibnu Baththal menukil
bahwa masyarakat Jahiliyah biasa memilih awal-awal bulan untuk
melakukan suatu pekerjaan, dan mereka tidak menyukainya pada

akhir bulan".

q pt *\t * d,'iar :u,gi?n, o1: q* i.tVU-'S',S,st
'1 

P. f,-yt (Kuraib berkata dari lbnu Abbas M, "Nabi SAW/'

berongkat dari Madinah pada lima (malam) yang tersisa..."). Ini
adalah penggalan hadits yang disebutkan melalui sanad yang moushul
oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang haji. Kemudian dia
menyebutkan hadits Amrah dari Aisyah mengenai hal itu sebagaimana
yang dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Ada kemusykilan dengan perkataan Ibnu Abbas dan Aisyah
'bahwa beliau SAW keluar pada lima yang tersisa' sebab awal bulan
Dzhulhijjah saat itu adalah hari Kamis karena wukuf terjadi pada hari
Jum'at. Maka konsenkuensinya beliau SAW keluar pada hari Jum'at.

Akan tetapi hal ini bertentangan dengan perkataan Anas pada hadits
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terdahulu, "sesungguhnya beliau SAW shalat Zhuhur di Madinah

kemudian keluar". Namun, dijawab bahwa beliau keluar pada hari

Sabtu. Hanya saja para sahabat mengatakan 'lima hari yang tersisa'

berdasarkan jumlah. Sebab awal bulan Dzulq'adah jatuh pada hari

Rabu dan saat itu jumlahnya hanya 29 hai, sehingga awal bulan

Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis. Dengan demikian, tampak bahwa

yang tersisa adalah 4 malam bukan 5 malam. Demikian jawaban yang

dikemukakan oleh sejumlah ulama.

Adapula kemungkinan mereka yang mengatakan 'lima yang

tersisa' bermaksud menggabungkan hari waktu beliau keluar dengan

hari-hari sesudahnya. Sebab persiapan terjadi pada pagi hari meskipun

keberangkatan diakhirkan hingga selesai shalat Zhuhur. Seakan-akan

ketika mereka telah siap dan bermalam pada Sabtu malam dalam

perjalanan, maka mereka menghitungnya sebagai bagian dari hari-hari

safar (bepergian) beliau.

106. Keluar Pada Bulan Ramadhan

€.*iy\t,;*'C't"

GLi tS ,jr * ilt 'tZL

iv t#?nr uy, f* It f
.:*"i rft'{ & |i,or-2,'

,Ltb'Jt,.^ I I ol.. ','j;t :,5-pJt Ju
/e

.e-r;Jl

2953. Dari Az-Zrilri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas RA, dia

berkata, "Nabi SAW keluar pada bulan Ramadhan lalu beliau

berpuasa hingga sampai di Al Kadid, beliau berbuka".

Suffan berkata: Az-Zului berkata: Ubaidillah mengabrakan

kepadaku dari Ibnu Abbas.... lalu dia menyebutkan hadits

selengkapnya.
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Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas. Hadits ini terah
dijelaskan pada pembahasan tentang puasa. Maksud Imam Bukhari
adalah menolak anggapan mereka yang tidak menyukai bepergian
pada bulan Ramadhan.

107. Ucapan Perpisahan

1}; h' ;* i:t J;, (k. :Ju fi '^b ?nt $,*, i;; eri ,r
,rt.i q *): 6>\ii fu ,*1 ot ,a Sui * e *,
er4 Lfi)i t 'i\; ;6t 'd':)v' .rrlu ai; -tl*-
'*";;v jgr L;: ,1hurfute>; ry7 ai g:;i * ;t,j*

.u,.rtfu G#3eitf ,ii,r vt q,

2g54.Dari Abu Hurairah RA batrwa dia berkata, ..Rurut.rtUf,

sAw mengutus kami dalam suatu utusan lalu bersabda kepada kami,
'Jila kamu bertemu dengan sifulan dan sifulan -dua orang laki-raki
dari Quraisy yang dia sebutkan namanya- maka baknrlah keduanya

dengan api'." Dia berkata, "Kemudian kami mendatanginya untuk
rnengucapkan perpisahan ketika kami hendak keluar, maka beliau
bersabda, 'Tadinya aku memerintahkan kalian untuk membakar fularn
dan fulan dengan api, dan sesungguhnya api tidak dapat digunakan
untuk menyiksa, kecuali oleh Allah. Apabila kalian telah berhasil
mendapatkan keduanya maka bunuhlah mereka'."

Keterangan:

(Bab ucapan perpisahan). Maksudnya, perpisahan saat akan
bepergian atau lebih umum dari itu, baik dari orang yang akan
bepergian kepada orang yang mukim, atau sebaliknya. Hadits pada
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bab ini jelas mendukung bagian pertama (ucapan perpisahan dari
orang yang ingin bepergian kepada orang yang mukim). Adapun
mengenai bagian kedua (ucapan perpisahan dari orang yang mukim
kepada orang yang ingin bepergian) dapat disimpulkan bahwa hal itu
lebih patut untuk dilakukan. Bagian kedua inilah yang biasa terjadi.

An-Nasa'i dan Al Ismaili menyebutkan riwayat tersebut dengan
jalur yang sama. Lalu Imam Bukhari akan menyebutkannya dengan

sanad yang maushul melalui jalur lain setelah 42 bab. Dalam bab itu
akan disebutkan pula nama orang-orang yang diperintahkan untuk
dibakar.

108. Mendengar dan Menaati Imam (Pemimpin)

i:'-.rr i$'&3* ir' ,k Ct *t;tLht q, * it,f
'AL:L | )'it r't'*r rl 6t;,*u;}i t r'* ^;rast,

2g55.Dari Ib; Umar RA,'dari NuUi SeW, beliau bersabda,

"Mendengar dan taat adalatr haq (kebenaran) selama tidak
diperintatrkan untuk berbuat maksiat. Apabila diperintatrkan untuk
melakukan maksiat maka tidak ada ftewajiban) mendengar dan taat".

Keteransan:

(Bab mendengar dan menaati imam [pemimpinfi. Dalam

riwayat Al Kasymihani ditambahkan, "Selama tidak diperintah untuk

berbuat maksiat". Maka lafazh yang mutlak harus dipahami dibawah

konteks ini sebagaimana yang disebutkan pada teks hadits. Kemudian

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dalam masalah itu
melalui dua jalur, dan dia menyebutkan menurut redaksi jalur yang

kedua. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-

hukum. Di tempat itu, Imam Bukhari akan menyebutkan menurut

redaksi jalur yang pertama. Kemudian di tempat itu dia membatasi
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judul bab sebagaimana yang terdapat di tempat ini dalam riwayat Al
Kasymihani. Yang dimaksud dari kalimat 'tidak ada fkewajibanJ
rnendengar dan taat', adalah hakikat syar'i bukan hakikat wujudnya.

109. Berperang dari Belakang Imarn, dan Berlindung dengannya

'pt. tfi to,
)-f-l f d,'tr ut>

2956. Dari Abu Hurairah RA, dia mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Kita orang-orang yang terakhir dan orang-orang yang
mendahului".

.i, #'* G,C ii,lrlrtLGi'r- eol i,'.A),,+)
i6y uj1, .Gt-ee ";i'r\i ,f ii ,*ti ';i';,\t *- o,
U*'i'or; ;*t it ,s:*.;i ;tp .". &:, ar:s ,y ,FAL

. O , , ,o

.L ^)L c:V ,-j..Jv oyj dli
2957. Melalui sanad di atas, "Barangsiapa menaatiku maka dia

teloh menaati Allah, dan barangsiapa durhakn kepadaku maka dia
telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa menaati pemimpim maka

dia telah menaatiku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpin
maka dia telah durhaka kepadaku. Hanya saja Imam adalah perisai
berperang dari belakangnya dan berlindung dengannya. Apabils dia
memerintahkan untuk tala,tta lcepada Ailqh dan dia berbuat adil mako

sesungguhnya dia mendapat pahala atas hal itu. Jika dia mengataknn

selain itu, maka dia menanggung [dosal dari perbuatannya itu".
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Keteransan Hadits:

(Bab berperang dari belakang Imam dan berlindung

dengannya). Imam Buk:hari memberi judul bab seperti yang

disebutkan dalam hadits, tanpa menambah atau mengurangi. Adapun

yang dimaksud adalah berperang untuk membela imam (pemimpin);

baik berada di belakangnya atau di depannya. Kata waroa'
(dibelakang) digunakan untuk kedua makna itu (di belakang dan di

depan).

';;iUt ;.$y\t '6i lXita orang-orang yang terakhir dan orang-

arang yang mendahului).Imam Bukhari mengatakan, "Melalui sanad
1.

ini disebutkan, oirt ttlri ii, ebi $ (Barangsiapa menaatiku maka dia

telah menaati Allah)."

Kalimat yang pertama adalah bagian dari hadits yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang jum'at. Pada pembahasan tentang

bersuci telah diterangkan bahwa kebiasaan Imam Bukhari pada jalur

ini 
-yaitu 

jalur Syu'aib dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu

Hurairah- menyebutkan bagian awal hadits, kemudian menyambung

nya dengan sisanya, karena dia mendengar hadits tersebut secara

langsung. Metode yang sama dilakukan pula oleh Imam Muslim

terhadap jalur Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah. Dia

mengatakan pada setiap awal hadits yang memiliki jalur tersebut, "Dia
menyebutkan sejumlah hadits, di antaranya bahwa Rasulullah SAW

bersabda begini dan begitu".

Ibnu Al Manayyar nampaknya memaksakan memberi

penjelasan, dia berkata, "Sisi kesesuaian judul bab dengan lafazh

'kami orang-orang yong terakhir dan orang-orang yang mendahului'

adalah isyarat bahwa beliau adalah seorang imam (pemimpin), dan

wajib bagi setiap orang untuk berperang membelanya dan

menolongnya. Sebab meski lebih akhir waktunya, tetapi lebih dahulu

dalam mengikat perjanjian terhadap orang-orang sebelumnya, bahwa

jika mereka mendapati masanya maka hendaklah beriman kepadanya

dan membelanya. Mereka secara zhahir berada di depan, tetapi secara
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hakikat berada di belakang. Maka hal ini sesuai dengan lafazh
'berperang dari belaknngnya' . Karena kata itu sendiri bersifat umum,

bisa saja yang dimaksud adalah depan dan bisa pula belakang.

, f by :*|:tl 
"oti gika dio mengatakan selain itu, maka dia

tnenonggung fdosal darinya). Demikian yang tercantum di tempat ini.
Menurut sebagian ularna bahwa yang dimaksudkan r3ari penggunaan

!;ata'qaala' (berkata) pada kalimat tersebut adalah fi'l (perbuatan).

ilandangan ini dikemukakan oleh sebagian pensyarah Shahih Buklruri.
,,i.!-an tetapi hal itu kurang jelas, karena kalimat yang eiimaksud

::rerupakan perineian r:jari iafazh,',i OY @pabita ia memerintahkan),

:.:al;a acla kem;rngkinan i'naksud 'jik"a dia mengatakan' adalah apabila
,iis menrerintahkan. Penggunaan kata 'berkata' dengan arti perintah

i-.::kanlah perkara yang musykil. Sebagian lagi mengatakan makna
rttz.t;ls {berkafa} di tempat ini adalah haksma (memutuskan)"

-k-emuclian etrikatakan bahwa kata qaala di tempat ini berasal dari kata
qna'il. yaitu raja yang rnelaksanakan keputusan hukun:., ini menurut
dialek Himyar.

* yL$ qrnatca dia menanggung darinya), yakni dosanya. Kata

dosa tidak disebutkan secara tekstual pada kalimat itu karena sudah

diindikasikan oleh lawannya pada kalimat sebelurnnya. Akan tetapi
pada riwayat lain kata odosa' disebutkan secara tekstual.

Kemungkinan kata rnin {dari) pada lafazh minhu (dariuya)
'nermakna setragian. tr{aksudnya, sesungguhnya ciia menanggung

idosa) sebagian -vang d.ikatakannya. Lalu dalam rirnatat Ahu Zaid Al
lt4arwazi dinukil cengan kata mwnnah, tapi tentu saia ini adaiah

kesaiahan dalam penyalinan naskah.

';; i6I' '*;.'s {hanya saja lffiam adalulr perisai}, yakni

pelindung. Sebab dia raencegah musuh untuk menyakiti kaum

muslimin dan juga menjaga kaurn muslimin agar tidak mengganggu

,satu sama lain. Maksud imam di tempat ini adalah semua orang yang
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mengurus kepentingan manusia. Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang hukum-hukum.

1tr0. Eai'at dalam Peperangan Untuk Tidak Melarikan Diri.
Sebagian h{ereka Mengatakan Untuk Mati Berdasarkan firman

allatr, "sesunggwhnya Allah telah ridha terhadap orong-orarrg

mwkmin ketika mereks berianii setia kepadamu di bawah pohon".

(Qs. Al Fath [48]: 18)

i ,Ji$r 1dr qe:, :r7iL?nr qt'* ir'Js :'JG e6'*
.it q a;)'c:;ti ,W tL:-G C) |ifur Jo ocr 9 #t

, .o

"fr;;{. Jt ,! ,iv to"rlt Je ,"fr$t:. {A 
"Gi ,P q( Ui;

'/'*

2958. Dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar RA berkata, "Kami

kernbali pada tahun berikutnya, maka apa yang dilakukan oleh dua

orang di antara kami yang berkumpul di bawah pohon tempat kami

melakukan bai'at adalah rahmat dari Allah". Kami bertanya kepada

Nafi', "Atas dasar apa beliau membaiat mereka, apakah bersedia

untuk mati?" Dia menjawab, *Tidak, bahkan beliau membaiat mereka

untuk bersabar".

o1 irii ;:tr a:'ak A :'Js 'op ?ut q, y i )t y *
q'aibL ,rtLl ,{';w

2959. Dari Abdullah bin Zaid RA, dia berkata, "Ketika z,aman

peperangan Harrah, dia didatangi oleh seseorang dan berkata

,k yt);t,*;rLi
tb oG !.d ) iJw .o'--.:lt Je u6t g

.i,, ,i. \,
'"J*'I d-l' 4)Jl
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kepadanya, 'Sesungguhnya Ibnu Hanzhalah membaiat manusia untuk

bersedia mati'. Dia berkata, 'Aku tidak membaiat seorang pun untuk

hal ini setelah Rasulullah SAW'."

au ; *; f h' * dt |i;.t;. ,J6 &?nr *er'^)t ;f
:)v rg? 'ti yilr u.t u- :Jv u$r'-bt t ,;j-l:Jr U ;y
I :{'* iat'^iJ-\:i .H'r:,ju ,i' 'J;, (-"u:-t u',,t

".?.':;J1 ,*:Jury'.;-tic C i*'qi;. #ti
,rUO.Dari Salam* *O.,-Oru berkata, "Aku berbaiat kepada Nabi

SAW, kemudian aku pergi berteduh ke bawah pohon. Ketika orang-

orang agak lengang beliau bersabda, 'Wahai lbnu Al Ah,ta' opakah

englrau tidak ingin berbaiat?' Aku berkata, 'Aku telah berbaiat watrai

Rasulullatr'. Beliau bersabda, 'Berbaiatlah sekali /agi'. Lalu aku

berbaiat untuk kedua kalinya". Aku berkata, "Wahai Abu Muslim,
mengenai apa kalian berbaiat saat itu?" Jawabnya, "Bersedia untuk

matio'.

i';'rt;3\i Ut? ,irr;.i; hr s*) Ui'e i,Sv +J e
ti'
:JJ-.liuiJt

.a. t rz.zt ,! tn.
lJ^>.r l.rrl, '.rJl 'e...j- J-,lJ- l)

2961. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas RA

berkata, "Orang-orang Anshar saat Perang Khandaq berkata,

'Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad,

t:i)vc:v'*
,'o;!r * tl'j",- \'4r i)w *', y \t *'olt r+t*:v

.i:?Q1')G\i?f"u
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untuk tetap berjihad selama kami masih hidup'.

Maka Nabi SAW menjawab mereka dengan mengatakan,'Ya

Allah, tidak {tda kehidupan kecuali kehidupan akhirat, muliakanlah

kaum Anshar dan Muhaiirin'."

, ii't u('&',q}.l i' -V dt i:ii :J\, *; iur ',-f t y,"r;^, ;
?\e i)I .q,$tr i'4,'*t iJl- ,;'n1t Je rkr: :'ai

.:Vtri>r-,)' * i,SC t,i"r
2962-2963. Dari Mujasyi' RA, dia berkata, "Aku mendatangi

Nabi SAW, aku bersama saudaraku. Aku berkata, 'Baiatlah kami

untuk hijrah'. Beliau bersabda, 'Hijrah telah berlalu untuk para
pelakunya'. Aku berkata, 'Untuk apa engkau rnembaiat kami?' Beliau

bersabda, 'Untuk membela Islam dan berjihad' ."

Keteransan Hadits:

(Bab baiat dalam peperangan untuk tidqk melarikan diri.

Sehagian mereks mengatakan untuk mati). Seakan-akan Imam

Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa tidak ada pertentangan antara

kedua riwayat, karena ada kemungkinan terjadi pada keadaan yang

berbeda, atau salah satunya berkonsekuensi pada yang lain.

(Berdasarkan firman Allah, "sesungguhnya Allah telah ridha

terhadap orang-orang mulcrnin..."). Ibnu Al Manayyar berkata,

"Imam Bukhari mengisyaratkan dengan ayat ini bahwa mereka

berbaiat untuk bersabar. Sisi penyimpulan pandangan ini berdasarkan

firman Allah, W'ryt'J'J6 g.* e 6 'li) (Allah mengetahui apa

yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas

mereka). Kata sokinah pada ayat ini bermakna ketenangan dalam

menghadapi peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berniat
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dalam hati untuk tidak melarikan diri, maka Allah menolong mereka
untuk mencapai maksud tersebut."

Namun, pernyataan di atas ditanggapi bahwa Imam Bukhari
menyebutkan ayat setelah menukil pendapat tentang berbaiat untuk
mati. Cara penetapan pendapat ini dari ayat tersebut adalah bahwa
kata baiat disebutkan secara mutlak, sementara Salamah bin Al Akwa'

-selaku 
orang yang turut berbaiat- mengatakan bahwa baiat

tersebut adalah bait untuk mati. Hal ini menunjukkan tidak ada
perbedaan antara perkataan 'mereka berbaiat untuk mati' dengan
pernyataan 'mereka berbaiat untuk tidak lari dari peperangan'. Sebab

maksud baiat untuk mati adalah tidak boleh melarikan diri dari
peperangan meski harus menghadapi kematian, dan bukan berarti
bahwa mereka harus mati. Pengertian terakhir inilah yang diingkari
sehingga sahabat mengalihkan kepada perkataannya'bahkan beliau
membaiat mereka untuk bersabar' yakni untuk tetap tegar dan tidak
melarikan diri dalam peperangan baik peperangan itu menghantarkan
kepada kematian atau tidak.

Pada pembahasan tentang peperangan akan disebutkan
persetujuan Al Musayyib bin Hazn 

-bapak 
dari Sa'id- terhadap

Ibnu Umar tentang tidak ditemukannya kembali pohon tempat mereka
berbaiat. Lalu akan dijelaskan pula hikmahnya, yaitu agar tidak
menimbulkan fitnah terhadap kebaikan (perjanjian) yang terjadi di
bawah pohon itu. Sekiranya pohon itu dapat diketahui, dikhawatirkan
akan diagungkan oleh orang-orang awam. Bahkan mungkin mereka
akan meyakini pohon itu memiliki kekuatan yang dapat memberi
mamfaat maupun mendatangkan mudharat. Inilah yang disinyalir oleh
Ibnu Umar dengan perkataannya, "lni adalah rahmat dari Allah",
yakni tidak diketahuinya pohon itu merupakan rahmat dari Allah. Ada
pula kemungkinan maksud 'rahmat dari Allah' adalah bahwa pohon
itu merupakan rahmat dan keridhaan Allah SWT karena ridha Allah
turun kepada kaum Muslimin di tempat tersebut.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, di
antaranya:
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Pertama, hadits Ibnu Umar 'Kami kembali pada tahun

berikutnya, mako apa yong dilakukan oeh dua orang yang berkumpul

di antara kami di bawah pohon tepat kami melakukan bai'at'.

Maksudny a, pada saat Umrah Hudaibiyah.

'?i' '6!U tiJU-J (<ami bertanya kepada Nrfi'). Orang yang

*.rrg,r.upkan perkataan ini adalah Juwairiyah bin Asma', periwayat

hadits tersebut dari Nafi'. Al Ismaili mengkritik bahwa lafazh ini

berasal dari Nafi' dan bukan dari Nabi SAW. Kdtik ini dijawab bahwa

Naf,r' menjawab demikian berdasarkan pemhamannya dari mantan

majikannya (Ibnu Umar). Maka dapat dikatakan langsung dari Nabi

SAW berdasarkan jalur ini.

Kedua, hadits Abdullah binZaid, yakni Ibnu Ashim Al Anshari

Al Mazini.

a$t ,i: ttf il (ketika zaman peperangan Harrah), yakni

peristiwa yang terjadi di Madinah pada masa pemerintahan Yazid bin

Muawiyah pada tahun 63 H.

.:lt & c6t 'gS-'e ;y.t'ol lsesungguhnya lbnu Hanzhalah

membaiat manusia untuk mati). Dia adalah Abdullah bin Hanzhalah

bin Abu Amir yang bapaknya dikenal sebagai orang yang dimandikan

oleh Malaikat. Adapun sebab dia diberi digelari demikian adalah

karena dia terbunuh pada perang Uhud dalam keadaan junub, maka

jasadnya dimandikan oleh malaikat. Malam itu istrinya mulai

mengandung anaknya, Abdullah bin Hanzhalah. Nabi sAw wafat dan

Abdullah berusia 7 tahun serta sempat menghafal riwayat dari beliau

SAW.

Di tempat ini Al Karmani mengemukakan pendapat yang cukup

ganjil. Dia berkata, "Ibnu Harualah adalah orang yang berbaiat

kepada Yazid bin Muawiyah, dan yang dimaksud adalah Yazid

sendiri. Sebab kakeknya (Abu Sufyan) juga dipanggil Abu Hanzalah.

Maka seharusnya adalah 'sesungguhnya Ibnu Abu Hanzalah'.

Kemudian kata'Abu' dihapus demi mempermudah pengucapan. Atau
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dia dinisbatkan kepada pamannya (Hanzalah bin Abu Suffan) untuk
melecehkannya dengan nama yang bermakna pahit ini". Demikian
pernyataan Al Karmani.

Akan tetapi uraiannya tidak menghasilkan pendapat yang benar.

Sekiranya dia meneliti hadits ini di tempat lain dalam Shahih Bukhari,

maka dia akan mendapatkan, y. .1r rllt oi"-ti ;tbj a:4t ;'t;- otS A
:arir'tttb gS"ir" ,ii i )tt';* iui ,zbb:; 1**rfo peristrwa Haruah

dan manusia berbaiat kepada Abdullah bin Hanzhalah. Maka
Abdullah bin Zaid berkata, 'Untuk apa Hanzhalah membaiat

manusia?' Hadits ini terdapat disela-sela pembahasan tentang perang

Hudaibiyah pada pembahasan tentang peperangan. Keterangan ini
menolak kemungkinan kedua yang dia kemukakan. Adapun

kemungkinan pertama ditolak oleh kesepakatan para ahli riwayat,
bahwa pemimpin dari pihak Yazid bin Muawiyah adalah Muslim bin
Uqbah bukan Abdullah bin Hanzalah. Adapun Ibnu Hanzalah adalah
pemimpin kaum Anshar. Sedangkan Abdullah bin Muthi' adalah

bukan pemimpin kaum Anshar, dan keduanya terbunuh pada peristiwa
itu.

.*t y lo' ,r^; itr J.J,1: .t'; ti,t-i ,b ob Arqf , :lut (,lku tidak

membaiat seorang pun atos hal (untuk) ini setelah Rasulullah SA\I).
Kalimat ini memberi asumsi bahwa dia berbait kepada Rasulullah

SAW untuk hal serupa, meskipun anggapan ini kurang tegas. Oleh
karena itu, Imam Bukhari menyebutkan 

-sesudahnya- 
hadits

Salamah bin Al Akwa' yang menyebutkan perkara itu dengan tegas.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hikmah perkataan seorang sahabat

bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan itu setelah Nabi SAW,
adalah karena setiap muslim berkewajiban melindungi Nabi SAW.
Untuk itu, mereka wajib menemani dan tidak boleh melarikan diri dari

Nabi SAW meskipun harus menemui kematian".

Ketiga, hadits Salamah 'aku berksta kepadanya wahai Abu
Muslim'. Ini adalah nama panggilan Salamah bin Al Akwa'. Orang
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yang mengucapkan 'aku berkata' adalah periwayat dari Salamah bin

Al Akwa', yaitu Yazid bin Abu Ubaid (mantan budak Salamah).

Hadits ini adalah salah satu hadits yang dinukil Imam Bukhari

hanya melalui tiga periwayat. Imam Bukhari menyebutkan dan

menj elaskannya dalam pembahasan tentang hukum-hukum.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hikmah perintah Nabi kepada

Salamah untuk mengulangi baiatnya adalah karena dia orang yang

terdepan dalam peperangan. Untuk itu Nabi SAW mempertegas

perj anj ian dengarurya sebagai sikap antisipasi".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Atau ada kemungkinan dia

berperang dengan menunggang kuda dan berjalan kaki, maka Nabi

SAW mengulang baiat sesuai kondisi tersebut."

Keempat, hadits Anas, "Orang-orang Anshar pada peristiwa

Khandaq berkata, 'Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada

Muhammad untuk tetap berjihad selama kami masih hidup'."
Hubungannya dengan judul bab cukup jelas. Hadits ini telah

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jihad, dan akan

dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Kelima, hadits Mujasyi' (yakni Ibnu Mas'ud). Saudaranya

bernama Mujalid. Haditsnya akan dijelaskan pada pembahasan

tentang peperangan.

111. Imam Mengharuskan Kepada Manusia apa yang Mampu
Mereka Lakukan

iy; t;, G.6 d ,.,; iur ,*' *t *|SG i$ ,1;t) ,rj f
W i;i )Lt *?rl 1* y i:ri Y i;rt 

" ii';" ,!y,ti q*Xii?,1 €Wi# q:at e*Gl'eLH
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*t ib \' * Ut e g (t rl i iii i er\f t lnt, :'i
'Jt;. I €'.ci'o;, |^k & i|; ,y ii qw ?f \ oi ;.;t
.'i i* >L; Jt- ?a y €'"aa sl: .ir jt 6 ;.1
It ffur ,y ? c lii G ,i lf ..lf v .rri'; .{-,!# ,t'of i!3'rli

.i):rs 'o{.j ,;:;b a} .4s
2g64.Dari Abu Wa'il, dia berkata: Abdullah RA berkata, "Pada

suatu hari seorang laki-laki datang kepadaku dan bertanya tentang
suatu perkara yang aku tidak tahu apa yang harus kukatakan
kepadanya. Dia berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang seorang

laki-laki yang bersenjata lengkap dan giat. Ia keluar bersama para

pemimpin kami untuk berperang. Lalu dia (pemimpin) mengharuskan
kepada kami hal-hal yang kami tidak mampu. Aku berkata kepadanya,
'Demi Allah, aku tidak tatru apa yang aku katakan kepadamu. Hanya
saja kami biasa bersama Nabi SAW, dan beliau tidak mengharuskan
kepada kami suatu perkara (pekerjaan) kecuali satu kali hingga kami
melakukannya. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu tetap

berada dalam kebaikan selama bertakwa kepada Allah. Apabila timbul
keraguan dalam dirinya, maka dia bertanya kepada seseorang dan

orang itu dapat menghilangkan keragauan dalam hatinya. Hampir-
hampir kalian tidak mendapatkan orang seperti itu. Demi yang tidak
ada sesembahan yang hak kecuali Dia, aku tidak mengingat apa yang

berlalu dari kehidupan dunia melainkan seperti genangan air yang

telah diminum air jernihnya dan tersisa keruhnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab Imam mengharuskan manusia kepada apa yang mereka
mampu lakukan). Maksud 'keharusan' di sini adalah perintah yang

tegas tanpa tawar menawar. Adapun maknanya, kewajiban taat kepada

Imam hanya pada hal-hal yang mampu dilakukan.
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|y, ?;t g.6i ltelah datang kepadaku hari ini seorang laki-laki).

Aku belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud.

6":i (bersenjata lengkap). Maksudnya, melengkapi dirinya

dengan alat-alat perang. Huruf hamzah pada kata ini tidak boleh

dihapus karena jika dihapus maknanya akan berubah menjadi 'binasa'.

Al Karmani berkata, "Maknanya adalah 'kuat"'. Seakan-akan dia

menafsirkan dengan konsekuensinya.

- .., -. , t. ,
VJI;'I € eF Gami keluar bersama pemimpin-pemimpin kami).

Demikian dalam salah satu riwayat menggunakan lafazh 'kami

keluar'. Atas dasar ini maka yang dimaksud dengan lafazh'seorang

laki-laki', yakni salah seorang di antara kami, atau tidak menyebutkan

sifat dimana seharusnya adalah 'salah seorang laki-laki dari kami'.

Demikian penakwilan yang dikemukakan oleh Al Karmani. Sebab

konteks kalimat tersebut seharusnya dikatakan 'bersama pempimpin-

pemimpinnya'.

q 1 gami tidak dapat menghitungnya). Yakni, kami tidak

mampu melakukannya. Berdasarkan firman Allah, "Dia mengetahui

kalian tidak dapat menghitungnya". Yakni, kalian tidak mampu

melakukannya. Sebagian berkata, "Kita tidak tahu apakah dalam

ketaatan atau kemaksiatan". Kemungkinan pertama (yakni ketaatan)

sesuai dengan apa yang dipahami oleh Imam Bukhari dan

dijadikannya sebagai judul bab. Adapun kemungkinan kedua selaras

dengan perkataan Ibnu Mas'ud, "Apabila timbul keraguan dalam

dirinya maka ia bertanya kepada seseorang dan orang itu
menyembuhkannya darinya". Yakni, termasuk ketakwaan kepada

Allah agar seseorang tidak melakukan perbuatan meragukan hingga

bertanya kepada orang yang berilmu dan ahli ilmu memberinya

petunjuk kepada perkara yang dapat menyembuhkan keraguannya.

Kesimpulannya, laki-laki tersebut bertanya kepada Ibnu Mas'ud

tentang hukum taat kepada pemimpin, lalu Ibnu Mas'ud memberi
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jawaban bahwa hal itu wajib dengan syarat yang diperintatrkan berada

dalam koridor ketaatan kepada Allah.

7 U, (apa-apa yang telah berlalu). Kata ghabar adalah kata

)'ang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Ia dapat bermakna
'yang telah lalu' dan bisa pula bermakna'yang akan datang'. Kedua
makna ini sama-sama memiliki kemungkinan pada hadits di atas.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Diartikan dengan makna 'yang lalu' di
tempat ini lebih tepat, berdasarkan kalimat 'aku tidak mengingat'."

Kata tsaghab artinya genangan air yang berada di bawah
naungan pohon sehingga airnya menjadi dingin dan membuat orang
suka meminumnya. Sebagian mengatakan maknanya adalah sesuatu

yang digali oleh arus sehingga menjadi seperti parit lalu tersisa

genangan air dan ditiup oleh angin sehingga menjadi jernih dan segar.

Ada lagi yang mengatakan bahwa ia adalah lubang pada batu yang
menampung air.

Apa yang telah berlalu dari kehidupan dunia disamakan dengan

air jernih yang telah diminum dari genangan itu. Sedangkan

kehidupan dunia yang tersisa disamakan dengan air keruh yang masih
tersisa. Jika demikian halnya pada masa Ibnu Mas'ud, dimana dia
telah meninggal sebelum terbunuhnya Utsman dan belum ada fitnah
yang besar tersebut, lalu apakah keyakinannya terhadap masa sesudah

itu?

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa mereka meyakini akan

kewajiban menaati imam (pemimpin). Sikap Ibnu Mas'ud yang hanya
memberi jawaban secara urnuln, adalah karena adanya kemusykilan
yang dia dapatkan dalam masalah itu. Dia menunjukkan hal ini pada

akhir haditsnya.

Dari sikap Ibnu Mas'ud tersebut dapat diambil pelajaran agar

tidak memberi fatwa saat menghadapi perkaruyang musykil. Seperti

apabila seorang prajurit minta fatwa bahwa imam (pemimpin) telah
menentukannya untuk melakukan tugas berbahaya berdasarkan hawa
nafsunya, dan pemimpin itu membebaninya dengan urusan yang tidak
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mampu dia lakukan. Barangsiapa memberi jawaban bahwa dia wajib

taat kepada Imam, niscaya hal itu akan menimbulkan masalah dan

menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Sedangkan orang yang

menjawab diperbolehkannya untuk tidak menaati Imam, juga

menimbulkan masalah karena hal itu akan menghantarkan kepada

fitnah. Maka yang paling tepat dalam masalah ini adalah menahan diri
untuk tidak memberi fatwa.

112. Biasanya Jika Nabi SAW Tidak Berpeiang Pada Pagi Hari,
Maka Beliau Mengakhirkannya Hingga Matahari Tergelincir

orri nr * i'# ;; iA' oj fL * * ; ;; *
L1.,^fiici:L?nr q.r, c')l ,t.l" l' 'rb 4L,g :)s'i*.k
,* PtUe 4ty(,* e*jy\'* arJy:

.u*31'r)t1

2965. Dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu An-Nadhr (mantan

budak Umar bin Ubaidillah dan sebagai sekretarisnya) berkata:

,*Mullah bin Abi Aufa RA menulis surat kepadanya, maka dia

membacanya, "sesungguhnya Rasulullah SAW pada sebagian hari-

hari yang beliau bertemu (musuh), beliau menunggu hingga matahari

tergelincir."

ilt w,3 3:'i ita r;s I 161 6: ,JG *, ttt ;iv
.t

r
i y'J*rt )ry'* ^Zit'ai 

t-i&t : t t?6'i4 rir;,o*,tlst

.r.aFt ,,-,1?\i i)o,t *a(3t q;*| ,7qt'Ji'"sit ,,Sv

,#(it:
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2977. Kemudian beliau berdiri di hadapan orang banyak dan
berkhutbah seraya bersabda, "lllahai sekalian manusia, janganlah
kalian mengharapkan bertemu musuh, mintalah keselamatan kepada
Allah. Apabila kalian bertemu mereka bersaborlah. Ketahuiloh,
sesungguhnya surga berada di bawah kilatan pedang". Kemudian
beliau bersabda, "Ya Allah Yong menurunksn Kitab, Yang
me nj al ankan ew on, menc er qi-b er aikan pasukan musuh, c erai-b erikan
mereka dan tolonglah kami atas (untuk melawan) mereko."

Keteransan Hadits:

(Bab biosanya Jika Nabi SAW tidok berperang pada pagi hori,
maka beliau mengakhirkannya hingga matahari tergelincir). Karena
pada umumnya angin bertiup setelah matahari tergelincir sehingga
kondisi itu dapat membantu untuk mendinginkan senjata, perang, dan
menambah semangat.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin
Abi Aufa yang semakna dengan judul bab, tetapi tidak menyebutkan,

Jika tidak tlerperang pada pagi hari'. Seakan-akan dia mengisyaratkan
keterangan yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits
tersebut.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain dari Musa bin
Uqbah, ,.llJr )til * 1::s jt W-'oi l oe 6 lsesungguhnya

beliau suko bangkit untuk menyerang musuhnya ketika matahari
tergelincir).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu
Abi Aufa, il"W"|i;::l' drj rs1 W- *i yht ..,r; l' J:r3ts
o\!'* lniasanya Rasululloh SAW menangguhkan sampai matahari

t e r ge I i nc i r ke mu di an b an gki t m e ny e r an g mus uhny a).

Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang upeti
dari hadits An-Nu'man bin Muqarrin, &|F t +1t'J\1|yui"1i ri1 iti
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'orjbsr';dn, d;1\ ",*$ (Apabila beliou tidak berperang pada pagi

hari, maka beliau menunggu hingga angin bertiup dan waktu shalat

masuk). Hadits ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-

Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari jalur lain, lalu dia mens/rahihkawrya.

Hanya saja dalam riwayat-riwayat mereka disebutkan, ]'J*Jr J\:i t?
'j":lt'J /": a9\1i'r.i3'1 lHingga mat ahar i t e r ge I inc ir dan angin b er t iup

serta kemenangan turun). Manfaat mengakhirkan penyerangan adalah

karena waktu-waktu shalat merupakan saat paling mungkin

dikabuikannya doa. Tiupan angin terkadang membawa kemenangan

seperti terjadi pada pasukan Ahzab sehingga menjadi saat yang diduga

banyak terj adi kemengangan.

Hadits An-Nu'rnan bin Muqarrin telah dikutip oleh At-Tirmidzi

dari jalur lain dengan sanad yang munqathi' (terputus). Adapun

lafazhnyasesuai rJengan apa yang saya katakan, dia berkata, !'oil
'r*, $$ ];3lr p e'a;1 ';ir * 'i\oi<i'{i 1l; &' ,b U'
'j;s $$ ,'5a i^**t ,lti $$ u,;'3r 

'J\:i ,? 'et;1 'tt4$;-t.air $$ iga

$o-s -#t Lu e.e of: y Ja-;:rs t ,:&.A-'i ,&- ,;+ ;t;:,i pir *i
W ee'd,;ty'iit (Aku berperang bersama Nabi SAW, maka

apabila -fajar terbit beliou menahan (serangan) hingga matahari

terbit, jika telah terbit beliau pun berperang. Apabila matahari telah

berada dipertengahan langit (tengah hari) beliau menahan serangan

hingga matahari tergelincir. Jika telah tergelincir beliau pun

menyerang. Apabila masuk wahu ashar beliau menahan seronSan

hingga mengerjakan shalat Ashar lolu berperang. Lalu dikatakan

pada saat itu bahwa angin kemenangan bertiup dan kaum muslimin

berdoa untukpasukan mereka dalam shalat-shalat mereka).
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Catatan:

Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur lain disebutkan tambahan

doa tersebut. Hal ini akan disebutkan pada bab 'Jangan Mengharapkan
Bertemu Musuh".

113. Seseorang Meminta izin Kepada Imam

Berdasarkan firman Allah, "sesungguhnya yang sebenar-benar
orang mulonin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah
dalam sesuatu urusan yang memerluksn pertemuan, mereka tidak
meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya.

Sesungguhnya orang-orang yong meminta izin kepadamu
(Muhammad)..." hingga akhir ayat. (Qs. An-Nutx l24l:62)

Jb it )';,, ( L\" :lu r*e* ?nt q, i' f / /rG *
,b 6i3 *, * \, * It e'6yd ,lu':rl': * \t
.4 ,& :Js t3r).6 ,,J.J* ,'4 t6J-fi &i'ti 6 yc
'i;. Jti a'; G:));; j *3 4L \t ,* it Jyr'*:ei ,ic
-b._,& lv $ *. 6;'ay : j, Ju;,* wfi h)t qu
'/zt

Ut: tt'fi fii#-s ,JG r#i :Jv .Uk;.Utbi'ri

:,&')t- C,'oi JL i().'4 ,* :Jv .V ,i)!i i,Ss .;*
b\ii ,iit:€-v',t:r jt *t J;,6- |JI" ,js .*-*Jt {i &
CI Cy * *ytt*i ,b *ytJt,.atu*,t,
,k )t J;, ots r3i :J$ .4r$ ,* 

";b 
tL'^f;G At f
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:i;Ii fi ii rf-.,;*'r:;"b ,^iibr 1 ;,'|io'J't y\t
|s-r( ,Lji y*t$jW>c tK*"7)^ ,Jd .6 *|;
e'r;f 

'oi 'af,3u* irrVi i: *t':i e!)') et; ,:t
.:#rit'"#" ?F $ ',.*'s? ""dt" iy 'l't #r:i \"'eL

f L'ri -4y, *i it'?'r Jt" *r Jy, ?f fu ,ju
I U3 ttrU et* ,l*5ti" .',* iltt * ,t.WG ,.r..

.tt. q a'j
2g67.Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Aku U"rp..*g

bersama Rasulullah SAW. Dia berkata: Nabi SAW menyusulku

sedang aku berada di atas unta penyiram milik kami yang telah

kepayahan dan hampir-hampir tidak dapat berjalan. Beliau bersabda

kepadaku, 'Ada apa dengan untamu?' (Dia berkata), Aku berkata, 'Ia
kepayahan'. (dia berkata), Rasulullah SAW berjalan di belakang dan

menghentaknya serta mendoakannya. Beliau senantiasa berjalan di

depan unta. Beliau bertanya kepadaku, 'Bagaimana engkau lihat

untamu?' (dia berkata), aku berkata, 'Baik, ia memperoleh

keberkahanmu'. Beliau bersabda,'Apakah engkau meniualnya

kepadalafl' Dia berkata, 'Aku pun merasa malu, dan tidak ada pada

kami unta penyiram selain itu'. (Dia berkata), aku berkata 'Ya'.
Beliau bersabda, 'Juallah kepadaku'. Aku pun menjual unta itu

kepadanya dengan syarat punggungnya untukku (aku menaikinya)

hingga sampai ke Madinah. Aku bertemu pamanku dan bertanya

kepadaku tentang unta. Aku mengabarkan kepadanya tentang apa

yang aku lakukan. Famanku mencelaku (atas perbuatan itu). (Dia

berkata), Rasulullah SAW bertanya kepadaku ketika aku minta izin

kepadanya, 'Apakah engkau menikahi gadis atau ianda?' Aku

berkata, 'Aku menikahi janda'. Beliau bersabda, 'Mengapa engkau

tidak menikahi gadis agar engkau bercanda dengannya dan ia
bercanda denganmu?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bapakku
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meninggal dunia 
-syahid- sementara aku memiliki saudara-saudara

perempuan yang masih kecil. Aku tidak suka menikahi (perempuan)
yang sama seperti mereka sehingga tidak mampu mendidik mereka
dan tidak bisa mengurus mereka. Maka aku menikahi janda agar dapat

mengurus dan mendidik mereka'. (Dia berkata), ketika Rasulullah
SAW sampai di Madinah aku pergi kepadanya pagi hari dengan

membawa unta. Beliau memberikan harganya dan mengembalikan

unta kepadaku". Al Mughirah berkata, "Hai ini dalam keputusan kami
adalah baik dan kami memandangnya tidak mengapa".

Keterangan:

(Bab seseorang meminta izin kepada imam). Maksudnya,
seseorang di antara rakyat meminta izin kepada imam (pemimpin)
untuk kembali dan tidak ikut keluar berperang, atau yang sepertinya.

(Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mulonin ialah orang-
orong yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila
merekn berada bersama-sama Rqsulullah dalam sesuatu uruson yang
memerlukan pertemuan, merekn tidak meninggalkan [RasulullahJ
sebelum meminta izin kepadanya). Ibnu At-Tin berkata, "Al Hasan

menjadikan ayat ini sebagai hujjah bahwa seseorang tidak boleh pergi
meninggalkan perkemahan prajurit sebelum meminta izin kepada
pemimpinnya, tetapi menurut sebagian ulama hal ini khusus bagi Nabi
SAW." Namun, tampaknya yang khusus hanya dalam kewajiban
minta izin secara umum. Adapun seseorang yang telah ditentukan oleh
imam, lalu dia mendapatkan sesuatu yang mengharuskan dirinya tidak
ikut atau kembali, maka dia harus minta izin terlebih dahulu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang

kisah untanya yang kelelahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang syarat-syarat. Adapun yang dimaksudkan di
tempat ini adalah kalimat 'sesungguhnya aku adalah pengantin baru
maka aht minta izin beliau dan beliau pun mengizinkanku'. Masalah
pernikahannya akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.
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Catatan:

Kalimat akhir hadits,'oAl Mughiroh berkata, 'Hal ini dalam

keputusan kami adalah baik dan kami memandangnya tidak mengapa'

sanad-nya disebutkan secara maushul hingga Al Mughirah. Maksud

disebutkannya di sini berkaitan dengan syarat yang ditetapkan Jabir

untuk menunggang untanya sampai ke Madinah.

Sehubungan dengan ini, Ad-Dawudi mengemukakan pendapat

yang ganjil, dia berkata, "Maksudnya, orang yang berutang boleh

menambah haknya, dan hal itu tidak khusus bagi Nabi SAW". Ibnu

At-Tin menanggapinya bahwa keterangan tambahan ini tidak

disebutkan pada jalur ini.

114. Orang yang Berperang dan Dia Masih Pengantin Baru

aJg

Dalam hal ini dinukil dari Jabir dari Nabi SAW.

KeteraEgaui

Kata u,,ft seperti yang disebutkan dalam judul aslinya (Arab)

jika dibaca 'irs maka artinya baru saja bersama dengan istrinya.

Sedangkan bila dibaca 'urs artinya baru saja menikah. Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan 'zrs sehingga mendukung kemungkinan

yang kedua.

ei y ?r' -rp dt f 7E y(dalam hal ini dinukil dari Jabir,

dari Nabi SAry).Imam Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits

Jabir yang disebutkan pada bab terdahulu, dan masalah ini tercantum

pada sebagian jalur periwayatannya. Pada bagian awal pembahasan

tentang nikah akan disebutkan dari jalur Sayyar dari Asy-Sya'bi

dengan tafazh, ft y U-f * ''*ii taiili 6 (Apakoh yang

g?2 
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membuatmu terburu-buru? Aku berkato, 'sesungguhnya aku baru saja
menikah'.).

115. Orang yang Memilih Perang Setelah Malam pertarna

Dalam hal ini dinukil dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.

Keteranqan:

(Bab orong yang memilih perang setelah malam pertama.
Dalam hal ini dinukil dari Abu Hurairah dari Nabi sAn. Imam
Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang akan
disebutkan pada pembahasan tentang bagian seperlima harta rampasan
perang dari Hammam dari Abu Hurairah, dia berkata, ,#\i ,U t*
W, i- rlsl ai;t'ii. |!!i h, ,# I 'jfi (seseorang di'antara para

nabi berperang, maka beliau berkata, 'Jangan mengikutiku seseorang
laki-laki yang telah menikahi seorang wanita dan belum melalui
malam pertama dengannya'). Dalam pembahasan tentang nikah,
Imam Bukhari menyebutkan satu bab dengan judul 'orang yang suka
Melewati Malam Pertama setelah Perang'. Lalu dia menyebutkan
hadits di atas.

Maksudnya, agar hati orang itu benar-benar memikirkan jihad
tanpa disibukkan oleh urusan lain dan menghadapi peperangan dengan
semangat yang tinggi. sebab orang yang telah melaksanakan
pernikahan dengan seorang wanita, niscaya hatinya akan terpaut
dengannya. Berbeda apabila dia sempat bersama wanita yang
dinikahinya, maka hal itu lebih ringan baginya. Har ini serupa dengan
makan sebelum shalat.

*t*\t-* 4'V;;; ly
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Catatan:

Fertama, Ad-Dawudi menyebutkan judul bab ini dengan sedikit
perubahan, lalu dia mengkritiknya. Hal itu karena dalam catatannya

disebutkan 'Bab Orang yang Memilih Perang sebelum Melewati
Malam Pertama'. Dia mengkritik bahwa hadits yang disebutkan justru

sebaliknya, yaitu memilih melewati malam pertama lalu ikut perang.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, meski apa yang tercantum dalam

riwayat Ad-Dawudi termasuk akurat, tetapi tetap tidak dapat dikritik.
Karena Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk

pertanyaan. Seakan-akan dia berkata, "Apakah hukum orang yang

memilih perang sebelum melervati malam pertama, apakah tidak
diperbolehkan seperti yang diindikasikan oleh hadits atau

diperbolehkan? Adapun yang dipahami dari hadits tersebut bahwa

rneiewati malam pertama bukan menjadi suatu keharusan.

Kedua, Al Karmani berkata bahwa Imam Bukhari cukup

mengisyaratkan kepada hadits tersebut, karena hadits itu tidak
memenuhi kriterianya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Karmani lupa

bahwa dia telah mengutipnya dengan sanad yang maushul di tempat

lain sebagaimana yang akan disebutkan. Jawaban yang benar bahwa

Imam Bukhari tidak mengulang satu hadits pada dua tempat yang

berbeda jika hadits itu diriwayatkan dari satu jalur. Namun, dia

kadang meringkasnya di salah satu dari dua tempat itu.

116. Imam Segera Menuju Tempat Terjadinya Perkara yang
Mengejutkan
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2968. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Di Madinah
pernah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Maka Rasulullah SAW naik
kuda milik Abu Thalhah seraya bersabda, 'Kami tidak melihat
sesuatu, dan knmi mendapatinya sqngat cepat berlari'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang perbuatan Nabi

SAW yang naik kuda milik Abu Thalhah. Kisah ini telah dijelaskan

pada pembahasan tenang hibah. Hadits ini sendiri telah diulang

beberapa kali pada bab 'Keberanian dalam Berperang'.

117. Bersegera dan Memacu (Kendaraan) Saat Terjadi
Sesuatu yang Mengejutkan

ir Jyr'4'j ,',tit
,iL'j'tS;- e" ;

,r'ly i
Lj'rqy

<1 o.
dtf
^t, ?,
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2969. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Manusia

dikejutkan oleh sesuatu, maka Rasulullah SAW menunggang kuda

milik Abu Thalhah yang lamban. Kemudian beliau keluar memacu

kudanya sendirian. Orang-orang pun menunggang (kuda mereka) dan

memacu di belakangnya. Beliau SAW bersabda, 'Kalian tidak usah

talat. Sungguh ia sangat cepat berlari' . Maka sejak itu kuda tersebut

tidak pemah didahului."
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Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas di atas yang dinukil

melalui jalur lain. Muhammad yang disebutkan pada sanad ini adalah

Muhammad bin Sirin.

118. Keluar Seorang Diri Saat Terjadi Sesuatu yang Mengejutkan

(Bab keluar seorang diri saat teriadi sesuatu yang

mengejutkaz). Demikian judul bab disebutkan tanpa hadits. Seakan-

akan Imam Bukhari hendak menulis hadits Anas di atas melalui jalur

lain, tetapi dia meninggal dunia sebelum sempat menulisnya. Al
Karmani berkata, "Ada kemungkinan dia cukup mengisyaratkan

kepada hadits sebelumnya". Namun, pernyataan ini tidak tepat.

Abu Ali bin Syibawaih telah menggabungkan judul bab ini

dengan bab sesudahnya. Dia berkata, "Bab Keluar Seorang Diri saat

Terjadi Sesuatu yang Mengejutkan serta Upah... dan seterusnya".

Akan tetapi pada hadits-hadits di bab berikut tidak ditemukan pula

keterangan yang selaras dengan judul bab di atas. Namun, ada

kemungkinan dipahami berdasarkan apa yang telah saya katakan di

awal.

Ibnu Baththal berkata, "Kesimpulan dari apa yang disebutkan

pada judul-judul bab ini adalah hendaknya Imam bersikap bakhil

dengan dirinya, sebab hal ini merupakan kemaslahatan bagi kaum

muslimin. Kecuali jika dia seorang yang sangat kaya dan kuat

jiwanya. Sementara dalam diri Nabi SAW ada hal-hal tersebut dan

tidak dimiliki orang lain. Terlebih lagi beliau mengetahui Allah akan

memelihara dan menolongnya.
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119. Upah dan Membawa (Memberi Tunggangan) di Jalan Atlah

auU'oi*i"Ji t*f J,,lG .s"lt :'# ,t"\ * :"^^t^- Jv:, / . '.'t&'ri'*i 
J{, ,u uglt i,lc .;;?nr Ey,i 'Ljj . C.6 ,t

Jir r-ri o o'r*U Le Lt':'# JE) *ij, t* e iy a
t1 L At;- Igr,flFim"*,o"r:r*ii 

'"J',;riu+.

lt ,b € ?.eX ;a q\et q ,:*tt J'itb su, .*f
'.Yi y *i'ar t1 yr'&u

N{ujahid berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar 'perang'.
Maka dia berkata, 'Sesungguhnya aku ingin membantumu dengan

sebagian hartaku'. Aku berkata, 'semoga Allah memberi keluasan

kepadaku'. Dia berkata, oSesungguhnya kekayaanmu untukmu dan

sungguh aku ingin hartaku berada pada bagian ini'."

Umar berkata, "Sesungguhnya manusia mengambil dari harta ini
untuk jihad, kemudian mereka tidak berjihad. Barangsiapa yang

melakukannya maka kami lebih berhak terhadap hartanya hingga kami
mengambil darinya apa yang ia ambil".

Thawus dan Mujahid berkata, "Jika diserahkan kepadamu

sesuatu yang engkau gunakan untuk keluar di jalan Allah, maka
lakukanlah dengannya apa yang engkau sukai dan gunakanlah hana
itu untuk keluargamu".

:, t ?.. tc/
.}e d€. :4,)e
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2g70.Dari Sufyan, dia iortutu, an **a'snglMalik 0,, Oru,
bertanya kepada Zaid bin Aslam. Zaid berkata: Aku mendengar

bapakku berkata, "Umar RA berkata: Aku membawa (memberi

tunggangan) di atas kuda di jalaa Allah, lalu aku mendapati kuda itu
dijual. Aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku boleh

mernbelinya? Maka beliau SAW bersabda, 'Janganlah englau
rnembelin1,a don j*ngan mengnftrlil kembali sedekahmu'."

A c t/ A -

.P|V ,[Jt ; ';L Ji ':& et sh|i ; ar ** .-r
J:" it 

j;r'J,u iLtx'o1r trl ,7A-{*i *i ,f 
',L 

{}'e** ,:a"r*\)'e y ,jui &j {r?rt
2971. Dari Abdullah bin Umar RA, "Sesungguhnya Umar bin

Khaththab membawa (memberi tunggangan) di atas kuda di jalan

Allah. Lalu dia mendapati kudanya dijual. Dia pun bermaksud

membelinya, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau
SAW bersabda, 'Janganlah engkau membelinya dan jangan

mengambil kembali sede kahmu' ."

t;i iil- ,tG Cg i: i'* ,Jv"G:6\i * i ,*.*
tf )! ,*t in h' ;* it J;, iG ,i$ ^* ht 'q:, i;;
"'yi 

\'r ,il-# 'yi o',$: yf V ik 
" $i ,G'"6:ri

y e*$ Jt Li,;r,; rri;.Li';" g"t,*'&i
' olo!.t i!a!, t ola!t i'-: >,.caflt'-grcc-ri-,t fry1'
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2972. Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata: Abu Shalih
telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu
Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "seandainya tidak
memberatkan umatku niscaya aku tidak pernalt tidak ikut dalam suatu
pasukan, tetapi aku tidak mendapatkan hewan untuk membawaku dan
tidak rnendapat apa yang aku gunakan untuk membawa mereka.

Sementara terasa berat bagiku jiko mereka tidak turut bersamaku.

Aku berkeinginan berperang di jalan Allah lalu terbunuh kemudian
dihidupknn, lalu aku terbunuh kemudian dihidupkan kembali".

Keterangan Hadits:

Katajo'aa'il adalahbentuk jamak dari kataja'iilah, artinya upah
yang diberikan oleh orang yang tidak ikut berperang kepada orang
yang ikut berperang menggantikan dirinya.

Ibnu Baththal berkata, "Apabila seseorang mengeluarkan
sebagian hartanya secara suka rela atau membantu prajurit dengan

memberikan kuda maupun yang sepertinya maka hal itu
diperbolehkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apabila
seseorang menyewakan dirinya atau kudanya untuk perang di jalan

Allah.

Imam Malik tidak menyukai hal itu dan tidak menyukai
seseorang mengambil upah untuk maju ke benteng musuh. Para ulama
madzhab Hanafi juga tidak menyukai upah (bagi prajurit) kecuali bila
keadaan kaum muslimin lemah dan tidak ada harta di baitul maal.

Mereka berkata, "Jika hal itu dalam rangaka saling membantu antara

yang satu dengan yang lain maka diperbolehkan, tetapi bukan sebagai

imbalan". Imam Syaf i berkata, "Seseorang tidak boleh berperang

hanya karena menginginkan upah. Namun, hal itu diperbolehkan bila
upah itu berasal dari penguasa dan bukan dari selainnya. Sebab jihad
merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah), dan orang yang

mengerjakannya berarti dia telah menggugurkan kewajiban itu, maka
dia tidak boleh mengambil upah dari orang lain sebagai ganti."
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Pendapat ini didukung oleh riwayat Abdunazzaq dari Ibnu Sirin,

dari Umar, dia berkat u, X i|y 'd| 'afr 61t ,rA t .r;6j' :ti, &
(Orang yang tidak ikut berperang boleh memberikan kepada prajurit
apo ynng dia kehendaki. Namun, apabila dia menjual perangnya

maka itu tidak diperkenankan). Pada jalur lain dari Ibnu Sirin
disebutkan, "Ibnu Umar ditanya tentang upah maka dia tidak

rnenyukainya seraya berkata, ::y e V" e4il\ ,i:r? I qiti)r 6,tl

{Saya melihat prajurit telah menjual perangnya dan orang bodoh lari
dari perangnya).

Yang tampak bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan kepada

perbedaan pendapat tentang apa yang diambil oleh seorang prajurit;

apakah dia berhak memilikinya dengan sebab keikutsertaannya dalam

perang, atau dia memilikinya dan melakukan apa yang dikehendaki

nya.

:?t ,*,rl tji ,ia6i 'SAi qUuiahid berkata, "Aku berkata

kepada lbnu Umar 'perang), yakni hendaklah engkau berperang, atau

aku ingin berperang. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 1fil
(Apakah engkau berperang?). Atsar ini disebutkan melalui sanad

yang maushul pada pembahasan tentang peperangan pada bagian

perang pembebasan kota Makkah.

Irnam Bukhari hendak menyitir maksud Ibnu Umar dalarn atsar
yang disebutkan oleh Ibnu Sirin, yaitu dia menganggap bahwa

membantu prajurit itu tidak makruh hukumnya.
t, t t .* i.t )tis (Ibnu Umar berkata...). Ibnu Abi Syaibah

menyebutkan riwayat ini melalui sanad yang maushul dari Abu Ishaq

Sulaiman Asy-Syaibani, dari Amr bin Qurrah, dia berkata, iG, \i;V
rlr; ,it y'id' n 'fr (Surat (Jmar datang kepada kami [dan di

dalamnya disebutkanJ sesungguhnya manusia...) lalu dia

menyebutkan seperti yang tercantum di atas.
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Abu Ishaq berkata, "Aku berdiri mendekati Usair bin Amr dan
menceritakan apa yang dikatakan oleh Amr bin eunah. Maka Usair
berkata, 'Dia berkata benar. Surat Umar datang kepada kami (dan
isinya) seperti itu'." Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur ini
dengan sanad y ang shahih.

t .z lt t t i ' '...-.t^q) ,fib ,)rr') (Thawus dan Mujahid berkata...). Ibnu Abi

Syaibah iugu ,n"rryebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul
dari keduanya.

Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga
hadits:

Pertamo, hadits Umar tentang kisah kuda yang diberikan
sebagai tunggangan dan kemudian didapatinya sedang dijuar. Hadits
ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah.

Kedua, hadits Ibnu Umar yang berkenaan pula dengan kisah
tersebut.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang anjuran untuk berperang,
seperti disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jihad.

Hubungan kisah kuda milik Umar dengan judul bab terletak
pada persetujuan Nabi SAW terhadap orang yang diberi tunggangan
untuk menggunakan dan memanfaatkannya, baik dengan dijual atau
lainnya. Hal ini menguatkan pendapat Thawus bahwa orang yang
mengarnbil dapat melakukan apa yang dikehendakinya terhadap apa
yang diambil.

Ibnu Al Manayyar berkata, "setiap orang yang mengambil upah
dari Baitul Mal (Kas Negara) atas suatu pekerjaan, maka hendaknya
mengembalikan ke Baitul Mal jika dia mengabaikan pekerjaannya.
Demikian juga dengan orang yang tidak layak mengerjakan pekerjaan
itu. Pendapat ini membutuhkan penakwilan keterangan dari Umar di
atas dengan memahami bahwa larangan itu bersifat makruh (tidak
disukai)".
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Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Barangsiapa membantu dalam

peperangan, maka bantuan itu untuk orang yang diberi jika telah

sampai ke tempat perang". Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah

dan selainnya. Imam Malik dalam kitab Al Muwaththa'meriwayatkan

dari Ibnu Umar, ^; 
',$gt ,spr ,etr1 til, ,il (Jika telah sampai di

lembah Quraa maka urusonmu dengannya), yakni gunakanlah

sesukamu. Ini merupakan pendapat Al-Laits dan Ats-Tsauri.

Adapun hubungan hadits Abu Hurairah dengan judul bab

terdapat pada bagian kedua dari judul bab, yaitu membawa (memberi

tunggangan) orang lain di jalan Allah. Dalam hadits itu disebuktan, fJ

*'&i o'ri (Aku tidak mendapati apa [kendaaraanJ yang aku

gunalran untuk membawa mereko).

120. Orang Sewaan

.r,,^lr i b*,'#",ii ;rti o;l Jttj

#:yY{ti,v?te {." aAt,t'L:i /*U *L?t
,$v +a ,pit;,,sv t-fv

Al Hasan dan Ibnu Sirin berkata, o'Orang sewaan diberi bagian

dari harta rampasan perang".

Athiyyah bin Qais mengambil setengah bagian kuda. Ternyata

bagian untuk kuda 400 dinar. Maka dia mengambil 200 dinar dan

memberikan 200 dinar kepada pemilik kuda.

;ur Jy, e L"r" ,J6 & ?nr q, yj ,f ,h i oti, f
;Gi'iii i,F J,UA,!; r;r'*, f \t*
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2973. Dari Shafwan bin Ya'la, dari bapaknya RA, dia berkata,

"Aku berperang bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Aku
pun membawa (memberi tunggangan) seekor unta muda. Ini
merupakan amalanku paling baik menurut anggapanku. Lalu aku

menyewa seseorang dan dia bertengkar dengan orang lain. Maka salah

satu dari keduanya menggigit tangan yang lainnya. Orang yang digigit
menarik tangannya dari mulutnya sehingga gigi taring orang itu
tercabut. Lalu dia mendatangi Nabi SAW, tetapi tidak diganti rugi
(dimaafkan). Beliau SAW bersabda, 'Apakah ia menyerahkan

tangannya kepadamu untuk kamu Sigit sebagaimana kuda

menggigit?"'

Keteransan Hadits:

Orang sewaan dalam peperangan ada dua; yaitu disewa untuk
memberi pelayanan atau disewa untuk berperang. Jenis pertama

menurut Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq tidak diberi bagian dari harta

rampasan perang. Sementara menurut mayoritas ulama diberi bagian

berdasarkan hadits Salamah yang diriwayatakn Imam Muslim, *
L? ir?i 1uA. tPi 1,ltcu adalah orqng sewoan Thalhah, aku

mengurus kudanya). Dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi SAW

memberi bagian rampasan perang kepadanya. Ats-Tsauri berkata,

"Orang sewaan tidak diberi bagian kecuali dia ikut berperang."

Adapun orang sewaan yang disewa untuk berperang, maka dia

tidak diberi bagian dari harta rampasan perang menurut ulama

madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut mayoritas ulama dia

mendapatkan bagian dari harta rampasan perang.
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Imam Ahmad berkata, "Apabila Imam menyewa suatu kaum

untuk berperang, maka mereka tidak diberi bagian dari rampasan

perang selain sewa yang telah ditetapkan".

Menurut pendpat Imam Syaf i bahwa hal ini berlaku bagi yang

tidak dikenai kewajiban jihad. Namun, apabila orang merdeka, baligh

dan muslim ikut dalam barisan pasukan, maka dia wajib berjihad.

Untuk itu, dia diberi bagian dari harta rampasan perang, tetapi tidak

berhak mendapatkan upah."

,aJr e hfl,'& ,ei ;:t',p,\'JE') (At Hasan dan lbnu

Sirin berkota, "Orang sewaan diberi bagian dari rampasan perang!').

Abdtmazzaq menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul

dari keduanya dengan lafazh, .il,'& (Diberi bagian untuk orang

sewaan). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang

maushuldari keduanya dengan lafazh, qrbijuiir rie:', rsl p\\1L$lt

z,jJh lhuAak dan orang sewaan apabila ikut perang maka diberi

bagian dari harta rampasan perang).

...,;i;lr ,rb L,-i f U Y'iett @thiyyah bin Qais mengambil

setengah bogian kuda...). Ini diperbolehkan menurut mereka yang

rnemperbolehkan mukhabarah (mengola tanah milik orang lain

dengan upah sebagain dari hasilnya). Ulama yang membolehkan

masalah ini adalah Al Auza'i dan Ahmad menyelisihi tiga ulama

lainnya. Adapun tentang mukhabarah telah disebutkan pada

pembahasan tentang pertanian.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Shafivan bin

Ya'la dari bapaknya (yakni Ya'la bin Umayyah) bahwa dia berkata,
'!;3 

t'rt e. *3 f &' ,u, l' J'r-i t'c4'p lttcu berperang bersama

Rasulullah SAW pada perang Tabuk) yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang hukuman qishash. Adapun yang dimaksudkan

darinya adalah kalimat, r:pi U'fllLa 6aka aku menyewa seorong

sewaan).
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Al Muhallab berkata, "Imam Bukhari menyimpulkan dari hadits
ini tentang bolehnya menyewa orang yang merdeka untuk jihad, dan
Allah telah menyeru orang-orang yallg beriman dengan firman-Nya,
'^G. iit "oA 

"e ,t'# u,f; tr,*r, (Ketahuilah apa saja yang kamu

dapatkan daripada rompasan maka sesungguhnya untuk Ailah
seperlimanya). Maka orang sewaan termasuk di dalamnya.

Aku (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits yang dimaksud telah
dikutip oleh Abu Daud dari jalur lain, dari Ya'la bin Umayyah dengan

redaksi yang lebih jelas daripada yang ada di tempat ini, ,1r Url OSi

.st- tQi t:,*a,i .i:r; d,'a I "* sg 
1gu, *' y rt, ov

6i |!:*t 6 a;]i 6 :JEt 
r1.ut S*|t tjt tiJi ,W3 oV,j s*r'i €i?,' J:: #'i q;i |&i \i',,idJ,'ots t z, d, e,€p'sti- (Rasutuilah

sAll mengumumkan untuk perang sedang aku seorang yang terah
lanjut usia dan tidak memiliki pembantu. Akupun mencari orang
sewoan untuk mencukupi kebutuhanku dan aku menyerahkan
kepadanya bagianku. Aku pun mendapati seorang laki-taki. Ketiko
telah delrat wahu berangkat, orang itu mendatangiku dan berkota
'Alru tidak tahu apa bagianmu dan berapa besarnya. (lntuk itu
tentuknnlah untukku upah tertentu baik ada rampasan perang otau
tidak ada. Maka aku menetapkan tiga dinar untuknya).

Kalimat ,!,Gi O'tt'* Qa adalah amalanku yang paling baik).

Dalam riwayat As-sarakhsi disebutkan dengan lafazh, l.Gi
(bawaanku). Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli disebutkan,

dliif Adapun yang membunuh orang sewaan itu adalah ya,la bin

Umayyah sendiri, seperti diriwayatkan Imam Muslim dari hadits
Imran bin Hushain.
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Catatan:

Pertama, dalam riwayat Al Mustamli antara atsar Athiyah bin

Qais dan hadits Ya'la bin Umayyah disebutkan bab "Meminjam Kuda

dalam Peperangan". Akan tetapi catatan ini keliru karena konse

kuensinya bab 'Orang Sewaan' kosong dari hadits morfu'. Disamping

itu, judul bab tersebut tidak sesuai dengan hadits Ya'la bin Umayyah.

Seakan-akan dia mendapati judul bab ini tanpa hadits di lain tempat,

maka dia mengira di sinilah tempatnya.

Jika hal tersebut benar, maka hukumnya dengan judul bab

terdahulu berdekatan, yaitu bab 'Keluar Seorang Diri saat Terjadi

Sesuatu yang Mengejutkan'. Seakan-akan Imam Bukhari hendak

menyebutkan pula hadits Anas tentang kisah kuda Abu Thalhah, tetapi

tidak sempat. Asumsi ini diperkuat oleh sikap Ibnu Syibawaih yang

telah rnenyebutkan judul bab tersebut secara tersendiri sebelum bab
.Orang Sewaan' tanpa mencantumkan hadits. Adapun Al Ismaili

menyebutkannya setelah bab 'orang Sewaan' seraya berkata, "Tidak

disebutkan satu hadits pun di dalamnya".

Keduo, dalam riwayat Abu Dzar bab 'Upah ...' dan bab-bab

sesudahnya hingga di tempat ini disebutkan lebih dahulu daripda bab

'Apa yang Dikatakan tentang Bendera Nabi SAW', sedangkan pada

riwayat selainnya bab terakhir ini disebutkan lebih dahulu daripada

bab'Upah...'.

121. Apa yang dikatakan Tentang Panji (Bendera) Nabi SAW

'oilit
). t ),
aJll rJf-l

c. . c . ol
.tr*, .',;{ 1't.P

.^,
o,,

a)e 451 . )-a-()

II ej U zn d';i |Jv 7V i'*
,)).-A rk')- *; hr q't"qjb:\i

'p,j'""ir;rri -*',
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2974. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Tsa'labah bin Abi Malik Al
Qurazhi telah mengabarkan kepadaku, "Sesungguhnya Qais bin Sa'ad

Al Anshari RA --dia adalah pemegang panji Nabi SAW- hendak

mengerjakan haji maka dia menyisir rambutnya".

' t' ' t" \ ' V o6 :JL; i:; hr q, lfli * ^:t, 
y,-jd*, a-c alt g,il

i;Wr 6i ;J6 ,31,, l:bs') ,-? qpr * iu' *,- Ut ,f
i' ,J- dr.ryVa'a pi !r\t ,k ltJ;, *
J;t,sw w qw e: Ptit; ots ,1r' '{--j y
1y;r';LLV,JG'sf 4t')t,q\ ,'p': y\t ,k:t
*,';; ,ty .* i' & ,:i;:r, ir' '*i lG'2 i-riht
;-'*', ql; ir .rt- I' J';'r;tbLG ,t* tS , jui .;;'; (,jL t-J" 

&ht
2975. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata, "Ali RA

tidak turut bersama Nabi SAW di Khaibar. Saat itu dia menderita sakit

mata. Dia berkata, 'Aku tidak ikut Rasulullah SAW'. Lalu Ali keluar
dan bertemu Nabi SAW. Ketika sore hari yang pagi harinya (Khaibar)

ditaklukkan, Rasulullah SAW pun bersabda, 'Sungguh aku akon

memberiknn bendera -atau beliau bersabda 'Sungguh akan

mengambil'- ss6ft hari seorang laki-laki yang dicintai Allah dan

Rasul-Nya'. atau beliau bersabda, omencintai Allah dan Rasul-Nya.

Allah memberi kemenangan di tangannya'. Tiba-tiba kami mendapati

Ali dan kami tidak mengharapkannya. Mereka berkata 'Ini Ali'.
Rasulullah SAW memberikan bendera (kepadanya) maka Allah
memberi kemenangan di tangannya".
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t-^ :r7iiL ?nr ue, ;!.it i o$t ry ,iC rt / ei f
-*-flt i'-i oi';*,': qr h' ;:" Ut a;i u

2g76.Dari Nafi' bin Jubair, Oia Uert ata, "Aku tn*a.rrg* et
Abbas berkata kepada Zubair RA, 'Disinikah Nabi SAW
memerintahkanmu untuk menancapkan bendera'."

Keteransan Hadits:

Kata liwaa' (panji) dalam bahasa Arab dinamakan juga raayah
(bendera) atau 'alam. Pada mulanya bendera itu dipegang oleh

pemimpin pasukan, kemudian dibawa di atas kepalanya.

Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Liwaa'(panji) itu berbeda

dengan raayah (bendera). Liwaa' adalah sesuatu yang diikat di ujung

tombak dan dilambai-lambaikan. Sedangkan raayah adalah sesuatu

yang diikat di ujung tombak dan dibiarkan sampai berkibar dengan

tiupan angin. Ada pula yang mengatakan bahwa liwaa'lebih kecil

daripada raayah. Sebagian mengatakan liwaa' adalah bendera yang

besar. Sedangkan 'alam adalahtanda tempat keberadaan pemimpin, ia

bergerak kemana pemimpin itu bergerak. Sementara raayah dipegang

oleh panglima perang.

Imam At-Tirmidzi cenderung membedakan keduanya, maka dia

memberi judul untuk liwqa' Ganji) seraya menyebutkan hadits Jabir,

lirfi k |yt *i * bt ,,t; i' 
'J?j'oi (sesungguhnya

Rasulullah SAW masuk Makkah dan paniinya berwarna putih).

Kemudian dia memberi judul .yt* raayah (bendera) dengan

menyebutkan hadits Al Bara', c.ig }') |o ir'"& i' )-t-: "-ti'oi

:112i.-) ,tS't; (Sesungguhnya bendera Rasulullah SAW berwarna

hitam berbentuk segi empat dari kain) dan hadits Ibnu Abbas, Ug
'eel 'olrfl't it;', *-tt (bendera beliau odalah berwarna hitam

sedanglran panjinya berwarna putih). Hadits ini diriwayatkan Imam
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At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dinukil pula oleh Abu
Daud dan An-Nasa'i.

Riwayat sempa dikutip oleh Ibnu Adi dari hadits Abu Hurairah,
dan Abu Ya'la dari hadits Buraidah. Abu Daud meriwayatkan melalui
jalur Simak dari seorang laki-laki dari kaumnya dai, seorang laki-laki
lain di antara mereka, ,t:* A,U,i y ht t* lt l9j ii"t)'c;i, gtcu

melihat bendera Rasulullah SAW berwarna kuning). Namun, mungkin
untuk digabungkan bahwa masing-masing bendera itu dilihat pada
waktu yang berbeda.

Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, i7i itr'01

i-i\u,6il lSerungguhnya Allah memuliakan umatku dengan ponji).

Akan tetapi sanad riwayat ini lemah. Abu Syaikh meriwayatkan dari
hadits Ibnu Abbar, I' J-l 3j-;,j Arr ff aif f ,:-\ ,{" tJk ott (Tertulis

pada bendera beliau 'laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah'

[Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah
utusan Allohfi. sebagian mengatakan bahwa Nabi memiliki bendera
yang benama Aqaab, warnanya hitam dan berbentuk segi empat.
Disamping itu beliau juga memiliki bendera berwarna putih dan ada
sedikit warna hitamnya. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan tiga
hadits.

.. , ,a 1'i,r'i. ,rf Oi (sesungguhnya eais bin Sa,ad). Dia adalah eais
bin Salad bin Ubadah, salah seorang sahabat dan anak dari seorang
sahabat. Dia adalah pemimpin suku Khazraj anak dari pemimpin
mereka. Lalu Imam Bukhari akan menyebutkan hadits Anas dalam
pembahasan tentang hukum-hukum bahwa posisi dia di sisi Rasulullah
SAW seperti kedudukan kepala polisi.

*t y iu' ,p )tt Jv: 
") 
j. fb it€ I (Dia adalah pemesans

panji Nabi SAlfi. Maksudnya panji yang khusus bagi suku Khazraj
dari kalangan Anshar. Nabi SAW dalam peperangannya biasa
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menyerahkan panji kepada pemimpin setiap kabiiah, dan anggota

kabilah berperang di bawah panji tersebut.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui sanad yang kuat dari hadits

Ibnu Abbas, l*i'li 4t:t ,:d: el'fs U,g *,1*o &' ,P dt Ut3'oi

it* /. y e (sesungguhnya bentlera Nabi SAW biasanya bersama

Ali, sedangkan bendera kaum Anshar bersama Sa'ad bin Ubadah).

,yt Ut Sr:.i lBermaksud mengerjakan haji, moka dia menyisir

rambut).Imam Bukhari cukup menyebut bagian ini, karena statusnya

mauquf. Bagian ini bukan menjadi maksud Imam Bukhari di bab ini,
bahkan yang dia maksudkan bahwa Qais bin Sa'ad adalah pemegang

panji Nabi, dan tentu saja hal ini tidak terjadi melainkan atas izin
beliau SAW. Bagian inilah yang berstatus marfu'dari hadits tersebut,

dan inilah yang diperlukan di tempat ini.

Al Ismaili telah meriwayatkan hadits secara sempurna dari jalur
Al Qais yang sebagiannya dinukil Imam Bukhari. Maka setelah lafazh
'dia menyisir sebelah kepalanya'ditambahkan, ,:C-t^'$ii {: "pW iuit

yttr a,-i V h; l: du, 
"#6 ni ii rS "e A (seorang

budabtya berdiri don mengalungi hewan kurbannya. Qais bin Sa'ad
melihat hewan kurbannya telah dikalungi, maka dia pun
mengucapkan talbiyah untuk haji sebelum menyisir rambut kepalanya

yang sebelah).

Al Ismaili juga meriwayatkan dari jalur lain dari Az-Zuhri
secara lengkap seperti itu. Ini adalah pendapat Qais bahwa orang yang

ingin ihram apabila hewan kurbannya telah dikalungi rnaka dia telah

masuk dalam hukum orang yang ihram.

Ad-Dimyati menyebutkan bahwa Al Bukhari menyebutkan sisa

hadits di akhir pembahasan padahal itu tidak ditemukan.

Kedua, hadits Salamah bin Al Akwa' tentang kisah Ali pada

perang Khaibar. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

peperangan. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat,
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"sungguh aku akon memberiksn bendera esok kepada seorang raki-
aki yang dicintai Allah dan Rasul-Nya". sebab har ini memberi
asumsi bahwa bendera tidak khusus bagi individu tertentu bahkan
Nabi SAW memberikannya pada setiap peperangan kepada siapa yang
beliau kehendaki.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Buraidah dengan lafazh,
i?ti h, 4 fi ji,rjtsr 

4rs 
jl {srrunssuhnya aku menyerahkan

panji kepada seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasur-Nya).
Keterangan ini memberi asumsi bahwa raayah (bendera) dan liwaa'
(panji) adalah sama.

Ketiga, hadits Nafi' bin Jubair, ,Aku mendengar Al Abbas

-yakni lbnu Abdul Muthallib- berkata kepada Az-zuboir 
-yatmiIbnu Al Awam-, "Disinikah engkau diperintah oleh Nabi sAW untuk

menancapkan bendera". Riwayat ini merupakan bagian hadits yang
disebutkan Imam Bukhari pada bagian perang pembebasan kota
Makkah. Disana saya akan menjelaskan sanad-nya yang terkesan
mursal serta jawabannya. Lalu saya jelaskan lebih khusus tentang
tempat yang dimaksud, yaitu Al Hajun.

Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits Ali terdapat keterangan
bahwa Imam mengangkat orang yang kuat, bijak dan ahri sebagai
pemimpin atau panglima pasukan".

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits Az-zubair disebutakn
bahwa bendera tidak ditancapkan kecuali dengan izin imam
(pemimpin). Sebab ia merupakan tanda dimana sang imam berada,
maka tidak boleh memindahkannya kecuali atas perintah imam.

Pada hadits-hadits ini terdapat keterangan disukainya membuat
panji-panji dalam peperangan, dan panji itu diletakkan di tempat
pemimpin peperangan. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan
hadits Anas, |y6 "fr'bi i ,+6 !:at'i. U::4rlr :ei (Zaid bin

Haritsah mengambil bendera lalu ia terbunuh, kemudian bendera
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of ^u ?nt ,y,
L'i-t rr6Jt

., 
l ,Jvs

'*1u
l'tc

i,ss p-t y\,J:" it
;r;L l*f *u ei *
f,. trct. , .i .:, '-.c.t

"tll rJf: !-^) SJ :oj-P 
.

diambil oleh Jafar dan dia pun terbunuh). Hal ini akan dijelaskan

pada pembatrasan tentang peperangan.

122. Sabda Nabi SAW,'Aku ditolong dengan (Memberikan) Rasa

Takut (Dalam Hati Musuh) Selama Perialanan Satu Bulan'.

Dan firman Allah, "Aknn Kami masukksn ke dalam hati orang-

orong kaJir rasa takut, disebabkan merekn mempersekutuknn Allah.

(Qs. Aali Imraan [3]: 151). Hal ini dikatakan oleh Jabir dari Nabi

SAW.

i.c,t 1 o.
og3.-.rl '9J.J (->' IJ

tot
*-rl .,t*t lju
IJ>-

.q:- €,'ib'i f'r\r Jff
,ii')fr ib fLj +i,t ,*

2977. Dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu

Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus dengan

jawami' al kalim dan ditolong dengan rass takut (dihati musuh).

Ketika aku sedong tidur diberikan kepadaku kunci-kunci

perbendaharaan bumi, dan diletakkan di tanganku". Abu Hurairah

berkata, "sungguh Rasulullah SAW telah pergi (wafat) dan kalianlah

yang akan mengeluarkan perbendaharaan itu".

\t n, ,r6;t tf ar rb ; y' i3 €.';i ils"s*')t *,/

; -i+u, er- !\[-,'ri'#:'^Li i?i rQ:' ui ;:i i?i c&

Tqti;tii L'j tu ,:l--') f i' & yt )';', 7*,.Gt
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€ €..*1 tfi ,*i!r, ',t;\t'.krti';2r;:r*'F
. *\i,i ry fq'it 1# 

o_ ri .u,';i ri u :tL )f
2978. Dari Az-Zu.hri, dia berkata: Ubadillah bin Abdullah

mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Abbas RA mengabarkan

kepadanya, sesungguhnya Abu Sufyan mengabarkan kepadanya,

"Sesungguhnya Heraklius mengirim utusan kepadanya -saat dia

berada di Iliya'- kemudian dia minta dibawakan surat dari

Rasulullah SAW. Ketika selesai membaca surat tersebut, terjadi
kegaduhan di sisinya dan suara-suara meninggai lalu kami
dikeluarkan. Aku berkata kepada para sahabatku ketika kami di
keluarkan, 'Sungguh urusan Ibnu Abi Kabsyah telah menjadi ramai,

sesungguhnya dia ditakuti oleh Raja bani Al Ashfar."

Keterangan:

(Bab sabda Nabi SAW, 'Aku ditolong dengan (memberikan)

rasa takut (dalam hati musuh) selama satu bulan perjalanan' dan

firman Allah, 'Akan Kami masukkan ke dalam hati orong-orang kafir
raso takut'. Hal ini dikatakan oleh Jabir RA). Imam Bukhari
mengisyaratkan kepada hadits Jabir yang di bagian awalnya

disebutkan, "Aku diberi lima perkaro yang belum pernah diberikan
kepada seorang pun di antaro para nabi sebelumku'. Lalu dalam

hadits itu disebutkan, "Aku ditolong dengan (memberikan) rasa takut

(dalom hati musuh) selama perjalanan satu bulan". Hadits ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tayamum.

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Umamah

disebutkan, "Setlt atau dua bulan". Lalu Ath-Thabarani meriwayatkan

pula dari hadits As-Sa'ib bin Yazid, * ,'*l|t n';;( f;e (Satu bulan

di hadapanku [oknn datangJ dan satu bulan di belakangku [telah
lalufi. Kemudian tampak bagiku hikmah dibatasinya jarak satu bulan

perjalanan, yaitu jarak antara Nabi SAW dengan pararaja besar yang
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ada disekitarnya saat itu dapat ditempuh dengan waktu tersebut,

seperti Syam (Iran), Irak, Yaman dan Mesir. Antara Madinah dengan

kota-kota itu dapat ditempuh dengan perjalanan satu bulan atau

kurang dari itu.

Hadits As-Sa'ib menunjukkan bahwa keraguan dalam

menyebutkan satu atau dua bulan tidak menafikan hadits Jabir.

Kemudian maksud kekhususan disini bukanlah sekadar adanya rasa

takut, tetapi rasa takut dihati musuh yang melemahkan mental mereka

dan memberi kemengangan bagi kaum muslimin.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertoma, hadis Abu Hurairah yang di bagian awalnya

disebutkan 'aku diutus dengan jawami' al kslim ', yang di dalamnya

disebutkan 'aku ditolong dengan (memberikan) rasa takut (di hoti
musuh), dan kettka aku tidur diberikan kepadakku kunci-kunci
perbendaraan bumi'. Hadits ini akan dijelaskan pada pebahasan

tentang ta'bir mimpi.

MaksudT'awami' al kalim adalah Al Qur'an, karena di dalamnya

sarat dengan makna yang diungkapkan dengan kata-kata yang singkat.

Hal serupa juga ada pada hadits-hadits nabi dalam jumlah yang cukup

banyak.

Sedangkan 'kunci-kunci perbendaharaan bumi' adalah apa yang

akan diberikan kepada umatnya berupa penaklukan-penaklukan

sesudah beliau SAW. Ada pula yang memahami bahwa yang

dimaksudkan adalah barang tambang.

Kedua, hadits Abu Sufuan tentang kisah Heraklius. Hadits ini
telah disebutkan secara panjang lebar melalui sanad yang sama seperti

di tempat ini pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu.

Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah 'sesungguhnya dia

ditakuti oleh raja bani Al Ashfar". Sebab jarak antara Madinah dengan

tempat Kaisar berada saat itu adalah selama satu bulan perjalanan atau

sepertinya.
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123. Membawa Bekal dalam Peperangan

Dan Firman Allah, "Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik

bekal adolah talo,va." (Qs. Al Baqarah [2]:197)

.^
4Je AlJl

c. I c t,J.*J e.L9

- ou t
L:..i, J->

;Y'.'j

,k lt );t 6:b'.;, ilv t& il' 'qf:t;A,i *
'Uu yyt J\ia'oi;tri',t F e,i i €. &j
i r; ir, ,f er\'.rii ,*. &;; G yy.,t] i.t.
,ir;At :ti,*)u ;,t, ^k; 'jG 

. ea."r\:r t)i
.'etYbl a$'&,'e,* r'.)fr ,i At'l)17-' t 

. .

2979. Dari Asma' RA, dia berkata, "Aku membuat makanan

bekal Rasulullah SAW di rumah Abu Bakar ketika hendak hijrah ke

Madinah". Dia (Asma') berkata, "Kami tidak mendapatkan tali untuk
mengikat bekal makananan dan minuman beliau. Aku berkata kepada

Abu Bakar, 'Demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu untuk
mengikatnya selain ikat pinggang milikku'. Dia berkata 'Belahlah ikat
pinggang itu mejadi dua lalu gunakan untuk mengikatnya; Satu untuk
air minum dan satu untuk makanan, dan aku pun melakukannya".

Oleh karena itu, dia (Asma') dinamai wanita yang memiliki dua ikat
pinggang (dz atun-ni thaqaini).

[;J':tf (? :Ju ri:; ir

2980. Dari Atha', dia mendengar Jabir bin Abdullah RA
berkata, "Kami biasa berbekal daging kurban pada masa Nabi SAW
hingga sampai ke Madinatr".

). c. ' c , ,e'y'*;;rc ry:ub'*
f i' e Cty,rb qa\t!-Y' jt*"
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2981. Dari Busyair bin Yasar, Suwaid bin An-Nu'man RA

rnengabarkan kepadanya, dia keluar bersama Nabi SAW pada perang

Khaibar hingga ketika mereka berada di Ash-Shaba' -yaitu 
tempat

yang dekat dengan Khaibar- mereka melaksanakan shalat Ashar.

Nabi SAW rninta dibawakan makanan dan tidak ada yang diberikan

kepada Nabi sAw selain sawiq. Kami pun menghidangkan

(makanan) lalu kami makan dan minum. Kemudian Nabi SAw berdiri

lalu berkumur-kumur dan kami pul berkumur-kumur lalu kami shalat.

u,r3st'r\';1 * ,JG &?ur qt'^a, * * oj i tr, *
|1 ;rs(, |e) f e *} Aa ?tt ;* oat $G ,:fi?:

dt *'#'tr& r&),,* {':t 6 ;J6 it?G';L'rk!
'Ss 

t"@") ,- g::k t l' 
'J'y, 

r:- ,'Jui '*i ry \t' Jt"
,q1':::{ ;;", o;(. e,6t e )6 :&3 lt \t ,k !t"s;'
i"'"i ,tr,,.) & ,6t GL$'ny':\ iG;'; y':)i') Gn

.;,r i-, Jtr\tyr iil I tf q:f :&1 !r\t J* it J;'
2982. Dari Yazid bin Abi ubaid, dari Salamah RA, dia berkata,

,.Perbekalan manusia semakin menipis dan mereka sangat

membutuhkan. Maka mereka mendatangi Nabi sAw (meminta izin)

L
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untuk menyembelih unta-unta mereka, lalu Nabi SAW memberi izin
kepada mereka. Lalu Umar bertemu mereka dan mereka mengabarkan
(hal itu) kepadanya. Dia berkata, 'Apa yang kamu harapkan untuk
bertahan setelah (menyembelih) unta kalian?' Umar masuk menemui
Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apalagi yang mereka
harapkan untuk bertahan sesudah unta mereka?' Rasulullah SAW
bersabda, 'Serukan kepada manusio agar datang membawa sisa
bekal-belral merekn'. Lalu beliau berdoa dan memohon keberkahan
untuk mereka. Kemudian beliau memanggil mereka dengan membawa
wadah-wadah. Maka orang-orang pun mulai mengambil hingga
mereka selesai. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda 'Aku bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan sesungguhnya alat
adalah utusan Allah.*

Keteransan Hadits:

(Bab membawa bekal dalam peperangan dan firman Allah,
" B e r b e lral I ah, s e s un gguhny a s e b ai k- b a i k b e kol a d al ah t akw a " ). Imam
Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa membawa bekal
dalam perjalanan tidak menafikan sikap tawakkal. Pada pembahasan

tentang haji telah disebutkan tafsir ayat ini dari hadits Ibnu Abbas
yang mendukung hal tersebut.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits:

Pertama, hadits Asma' binti Abu Bakar tentang dijulukinya
Dzat An-Nithaqain. Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat

padalafazh, :@;i, y,A.\i :.\V|tt (Kami tidak mendapati

untuk bekal perjalanannya dan tempat air minumnya apa yang kami
gunalrnn untuk mengikat lwduanya). Hal ini sangat jelas menunjukkan
bolehnya membawa alat-alat perbekalan saat bepergian. Penjelasan

hadits ini akan dipaparkan pada bab-bab tentang hijrah.

An-Nithaq adalah sesuatu yang digunakan kaum perempuan

untuk mengikat pinggangnya agar kainnya terangkat dari tanah saat

bekerja.

FATHI'L BAARI - 3,97



Kedua, hadits Jabir, "Kami biasa berbekal daging kurban".

Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang kurban.

Ketiga, hadits Suwaid bin An-Nu'man, yang di dalamnya

disebutkan, "Nabi SAW minta dibautakan makanan", dan dalam

riwayat Malik disebutkan, *Dibawakan perbekalan." Hadits ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang bersuci.

Adapun V,ata falulma (kami mengunyah) dalam riwayat ini,
artinya adalah memutar suapan dalam mulut. Sedangkan kata'dan
kami minun' menurut Ad-Dawudi tidak akurat, dan ada kemungkinan

maksudnya adalah berkumur-kumur. Akan tetapi ada kemungkinan

sebagian mereka langsung mengunyah sawiiq dan sebagian lagi

mencampurnya dengan air lalu meminumnya. Dengan demikian tidak

ada kemusykilan.

Keempat, hadits Salamah bin Al Akwa', "Bekal manusia

semakin menipis dan habis. Mareka mendatangi Nabi SAW (minta

izin) untuk menyembelih unta-unta mereka". Hadits ini sangat jelas

hubungannya dengan judul bab. Adapun kata amlaquu dalarn riwayat

ini artinya kehabisan bekal. Makna dasar kata amlaqa adalah menjadi

fakir. Namun, terkadang digunakan dalam bentuk kata muta'addi
(membutuhkan objek) dengan arti habis.

e) f e *i f io' ,P dt ry6 6,tereka mendatangi Nabi

SAWr tuntang penyembelihan unta mereka). Maksudny4 dengan sebab

penyembelihan unta mereka. Atau dalam kalimat tersebut ada kata

yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu, "Mereka meminta

izin kepada Nabi SAW untuk menyembelih unta-unta mereka."

ois- .r"6r ,t rU (Serukan pada manusia untuk datang).

Maksudnya,

perserikatan

mereka akan datang. Dalam pembahasan tentang

disebutakn, ib AUJJ Sr-!$ lUatra dibentanglan tikar
">.

untuk keperluan itu).

'!:7.1 
@an memohon berkah). Maksudnya, beliau SAW berdoa

memohon berkah atas mereka. Dalam riwayat Al Kasymihani

398 _ FATIIT'L BAARI



disebutkan, y (atasnya), yakni atas makanan. Kata serupa

disebutkan dalam pembahasan tentang perserikatan.

i6' s{r,6 (Orang-orang mengambit). Maksudnya, mereka

mengambilnya sedikit demi sedikit. Adapun sabda Nabi SAW,'Afu
bersal<si... dan seterusnya' hendak mengisyaratkan bahwa keberadaan

mukjizat termasuk perkara yang menguatkan risalahnya.

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Baiknya akhlak Rasulullah SAW.

2. Sikap beliau yang memenuhi keinginan para sahabatnya, dan

memperlakukan mereka seperti manusia lainnya yang butuh
perbekalan saat bepergian.

3. Keutamaan Umar telatr menunjukkan kekuatan imannya. Hal itu
terbukti dengan sikapnya yang memenuhi panggilan Rasulullah

SAW dan sikapnya yang baik kepada kaum muslimin. Padahal

persetujuan Nabi SAW kepada mereka untuk menyembelih unta

tidak berarti mereka tidak lagi memiliki hewan kendaraan. Bisa
saja Allah mengutus kepada mereka harta rampasan atau yang

sepertinya yang dapat membawa mereka. Namun, Nabi SAW
memenuhi permintaan Umar untuk menyegerakan mukjizat
berupa berkah yang didapatkan pada makanan.

Peristiwa seperti ini juga terjadi pada Umar sehubungan dengan

kisah air. Peristiwa yang dimaksud dinukil lbnu Khuzaimah dan

selainnya. Masalah ini akan disitir kembali pada pembahasan tentang

tanda-tanda kenabian. Adapun perkataan Umar, 'Apalagi yang kamu

harapkan untuk bertahan sesudatr unta mereka (disembelih)?'

Maksudnya, dengan berjalan terus menerus mungkin akan

mengakibatkan kebinasaan. Seakan-akan Umar mengambil hal itu dari

larangan menyembelih keledai liar pada peristiwa Khaibar agar dapat

mereka tunggangi.
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Ibnu Baththal berkata, "sebagian ahli fikih menyimpulkan dari

hadits itu tentang bolehnya imam (pemimpin) memerintahkan mereka

yang memiliki kelebihan harta agar mengeluarkannya untuk dijual bila

terjadi paceklik, demi kemaslahatan. Hadits ini juga menunjukkan

bolehnya memberikan pandangan atau pendapat kepada [mam

(pemimpin) meskipun tidak ada permintaan darinya untuk

bermusyawaratr.

124. Membawa Bekal di atas Pundak

iu Lx i;i tL'; :Ju r1,iib ?nt ui' yt * i l9 c
lr' ttc , , '
,-V e FU, ,Y:;, ok & ,$3; T ,6f: je tl;r; ,F
t,Ejt ,, ,* ?;t Uc u(, ttr * 6 n ,b; Jti ii {;y t tt. I t . . ,

'.,.1 A; 6$ ,rtrt ,5, & ,tltiri',t-,- til"ri €o) U ,Jv

lLf (, C';'F *y'^L #:ltr,llit'ii
2983. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Kami keluar

dan jumlah kami 300 orang, kami membawa bekal kami di atas

pundak-pundak kami. Lalu bekal kami habis hingga seseorang di

antara kami makan satu biji kurma setiap hari. Seorang laki-laki

berkata, 'Wahai Abu Abdullatr, apalah artinya sebiji kurma untuk

seorang laki-taki?' Dia menjawab, 'sungguh kami telah mendapati

ketiadaannya di saat kami kehabisan. Hingga akhirnya kami sampai ke

tepi laut dan temyata ada seekor ikan paus yang dihempaskan (air)

laut (hingga terdampar). Kami pun makan apa yang kami sukai dari

ikan itu selama 18 hari'."
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Keterangan:

(Bab membawo bekal di atas pundak). Maksudnya, saat tidak
mungkin dibawa dengan kendaraan. lmam Bukhari menyebutkan
hadits Jabir tentang kisah ikan paus yang terdampar secnra ringkas.
Adapun yang dimaksudkan adalah kalimat 'dan kami 300 orang
membawa bekal di atas pundak-pundak kami' . Hal ini akan dijelaskan
pada bagian akhir pembahasana tentang peperangan.

125. Wanita Membonceng di Belakang Saudara Laki-lakinya

2984. Dari Aisyatr RA bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah,
para sahabatmu kembali dengan pahala haji dan umrah, sementara aku

hanya mendapatkan (pahala) haji? dan tidak lebih" Beliau SAW
bersabda kepadany4 "Pergilah, dan hendaHah engkau dibonceng/
diiringi oleh Abdurrahman". Beliau memerintahkan Abdurrahman

untuk membawa Aisyah melaksanakan umratr dari Tan'im. Lalu
Rasulullah SAW menunggunya di bagian atas Makkah hingga dia
datarg.

;:u Ut;>l q'; *t J-; [ :Uu ri, w?nt q, *,,G *
ri. ,,ri;Ji ,.,r1ir ,q ii.tt tF' ;' ;;i li ,-:;J,,'*

:t S;; a:Fv .OBr 4 64 oi ;r*:)t'*;G .flt
.-iv ;Lk ;"\pi yh' **

Li:Lit u1i *,il, f oJ i.*')t* * iJ i ,f r
q a*|'*s;; Ji)f oi p3 y bt J:" Ut sli :Jv

oat
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2985. Dari Amr bin Aus dari Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-
Shiddiq RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk
membonceng/mengiringi Aisyah dan membawanya melaksanakan

Umrah dari Tan'im".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang perbuatannya

membonceng di belakang saudara laki-lakinya, yaitu Abdurrahman
saat umrah, dan hadits Abdunahman bin Abu Bakar dalam masalah

itu. Kedua hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.
Ada kemungkinan hubungan keduanya dengan pembahasan jihad

adalah hadits Aisyah yang telah disebutkan yaitu'jihad kalian (kaum

wanita) adalah haji'.

126. Membonceng/Mengiringi dalam Peperangan dan Haji

o;:;4';;l) J,AL ,s.,i';;,:, i* :Jv.L hr ',tt ,it *
.43r:"€t.*9,

2986. Dari Anas RA, dia berkata, "Aku membonceng/

mengiringi Abu Thalhah dan sesungguhnya mereka mengeraskan

suara (talbiyah) keduanya sekaligus; yaitu haji dan umrah".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas 'Aku membonceng/

mengiringi Abu Thalhah, dan sesungguhnya mereka mengeraskan

suara (talbiyah) keduanya'. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang haji.
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127. Membonceng/Illengiringi di Atas Keledai

y\, & :t J;r"ol ,:iz?ot q, |t i dLl'*i:r'.b'*
.;itrr';r-,iJ::"r(r rry *:g\* :? ,* 4, rLi

2987. Dari Urwatr Uin U**ut brn Zud*O, ,.r**guhnya
Rasulullah SAW menunggang keledai di atas kain alas pelana yang

ada beludrunya, dan beliau memboncengkan Usamah di
belakangnya."

t;. ,Fi ei * h, * lt Jr;'oi U ?nr ui, y, * *
.""3'Jr"r3t :-) G. dll i;} ^L6 ,rb k JLi i *,
A'y'rf i;G r..3t e t(t & -a*At 'a -AAb L: Lrl,
i"llf 4 *i * ht & :t J;, ;r*t':'& #t eg,
t;r'1 ,ortrt'6i",v'C" i ,X* t:)W t+i'eSa ,L&jin.t
u.(:'fii *,G TqrJr'1r\r"L; "Vi;J:rf 

',3U it*
e el,)*; it{',sG'Y&, yhte lt',s;:,,*

.el.rL7 a e ! '^ft-,|'oi :- =".i:.Ir .r; Jv .*
2988. Dari Abdullah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW

datang pada saat pembebasan kota Makkah dari arah bagian atas

Makkah dengan menunggang kendarannya sambil membonceng

Usamah bin Zaid dan bersarnanya Bilal serta Utsman bin Thalhah

pengurus Hajabah (pemegang kunci Ka'bah). Hingga beliau

mengistiratratkan (hewan tunggangannya) di masjid. Beliau

memerintahkan untuk dibawakan kunci Ka'bah. Pintu dibuka dan

Rasulullah SAW masuk bersama Usamah, Bilal dan Utsman. Beliau
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tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Kemudian beliau keluar
dan orang-orang pun berebutan. Abdullatr bin Umar adalah orang
yang pertama masuk. Abdullah mendapati Bilal di belakang pintu
sedang berdiri. Dia bertanya kepadanya, 'Dimana Rasulullah SAW
shalat?' Bilal menunjuk tempat beliau shalat. Abdullah berkata, 'Aku
lupa bertanya kepadanya berapa rakaat beliau shalat'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Usamah bin Zaid secara ringkas
tentang perbuatannya yang mengiringi di belakang Nabi SAW. Hal ini
telah diisyaratkan pada pembahasan tentang perdamaian. Namun,
akan disebu&an secara detil pada akhir tafsir surah Aali Imraan, dan

akan tampak kesesuaiannya dengan bab-bab tentang jihad.

Disebutkan juga hadits Abdullah bin Umar tentang shalat Nabi
SAW di dalam Ka'bah. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan

tentang shalat dan haji. Adapun yang dimaksudkan darinya di tempat

ini terdapat pada lafazh'beliau datang pada saat pembebasan kota
Maklrah sambil membonceng Usamah bin Zaid'. Pada saat itu beliau
menunggang unta.

128. Orang yang Memegang Pelana dan yang Sepertinya

,*t y ht e |t J;' Jv :Jv ^- it'q:'i;-; €j c
; Jy,tjst y.y i;.,y"i* f 4t'u;t,y
|ffi, qL e';'rl r-1" W i:t ,* ,y';t'*';: ,fr:* oiSYr

,ii:* r#, J\ G rW' r.b' k *i:*'-^i,:t :^:KL ;;:r*
.:i* ,r-,Hr,s rsi\t'*,
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2989. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, *setiap ruas tulong manusia wajib atasnya sedekah setiap
hari matahari terbit; berbuat adil di antara dua orang adalah
sedekah, membantu orqng untuk naik di atas hewan tunggangannya,
lalu ia (hewan itu) membawanya di atas punggungnya otau
menaiklran barang bawaonnya di atas hewannya adalah sedekah,
kalimat yang baik adalah sedekah, setiap langtrah menuju shalat
adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jolan adalah
sedekah".

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang memegang pelana dan yang sepertinya).
Maksudnya, membanfu orang lain menunggang hewan tunggangannya
dan lainnya.

Hadits pada bab ini telah disebutkan pada bab .Keutamaan

Orang yang Membawa Barang Temannya saat Safar' dari Ishaq bin
Nashr dari Abdurrazzaq, tetapi redaksinya berbeda dangan yang ada di
tempat ini. Pada pembahasan tentang perdamaian disebutkan dari
lshaq bin Manshur dari Abdunazaq, tetapi hanya sebagian matan-nya
saja.

t,

,fle ,Y (Setiap ruas tulang). Maksudnya ruas-nras jari. Ada

pula yang mengatakan maknanya adalah tulang kecil yang berongga.
Sebagian mengatakan asalnya adalah tulang yang berada di ujung kaki
unta. Bentuk tunggal dan bentuk jamak kata ini adalah sama. Namun,
sebagian ulama mengatakan bentuk jamaknya adalah sulamiyaat.

Makna hadits tersebut adalatr bahwa setiap muslim dibebani
untuk bersedekah sesuai jumlah ruas tulang dalam tubuhnya. Hal itu
sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah menjadikan tulang
memiliki persendian sehingga memungkinan untuk menggenggam dan
membentang. Disebutkannya ruas jari secara khusus karena bagian ini
memiliki keistimewaan tersendiri bagi manusia dalam melakukan
pekerjaan yang rumit dan butuh ketelitian.
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t#b'M f.tt oO y}, 4" (Membantu seseorang untuk naik

di atas hewan tunggangannya, lalu ia [hewan ituJ membawa di

atasnya). Disinilah letak hubungan hadits dengan judul bab. Sebab

lafazh'membawa di atasnya' bersifat umum, mencakup menaikkan

barang atau orang. Sedangkan lafazh 'atau menaikkan barang

bawaannya', mungkin merupakan keraguan dari periwayat atau

mungkin juga untuk menyebutkan macam-macamnya. Membawa

orang lebih bersifat umum, mencakup membawanya di atas kendaraan

atau membantunya untuk naik, maka dengan demikian tampak

kesesuaiannya dengan judul bab.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab tidak dapat disimpulkan

dari kata kerja yang digunakan, karena ia bersifat mutlak, bahkan

hubungannya dapat disimpulkan dari keumuman maknanya. Imam

Musiim meriwayatkan dari hadits Al Abbas tentang perang Hunain,

dia berkata , 'JLi y \t e lt )ii +€ t "vi sit (Aku memegang

pelana Rasulullah sAry).Namun, pernyataan ini dikritik karena

keutamaan tidak dapat diketatrui berdasarkan analogi, bahkan harus

didasarkan pada berita dari Nabi SAW.

129. Tidak Disukai Bepergian ke Negeri Musuh dengan

Membawa Mushaf

z tz t' c'| ' \( f ir # e .b ; r;J * a':'i-US't,f -P/)f e , , ,.,..i,.,1,\
.fr-,r 11, ^' *Ut

.r. Yl.?
r^r ;u *'ti e.'i)*?)

* q) * e5'*|tZL\ur ^.lr3j

*t y \t ,)* 'o1r ;L ta'1
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*'y\t,*

Demikian pula diriwayatkan dari Muhammad bin Bisyr dari
Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

Riwayat ini dinukil pula oleh lbnu lshaq dari Nafi' dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW.

Nabi SAW dan para sahabatnya bepergian ke negeri musuh dan

mereka mengetahui Al Qur'an.

yt S;;"li,:iZ?nr uyr'# i :t* *
\Ar ;'ri jL ot';iu;t;'ot &

2ggl. Dari Matik, dari Nun' a*i nUO"ffuf, Uin Urn* RR,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk bepergian ke negeri

musuh dengan membawa Al Qur'an".

Keterangan Hadits:

(Bab tidak disukai bepergian membawa mushaf ke negeri
musuh).

Kata 'tidak disukai' tidak tercantum dalam sejumlah riwayat,

kecuali dalam riwayat Al Mustamli. Pencantuman kalimat ini menolak

kemusykilan yang akan disebutkan berikut.

,4'f * /',f e'r t !, * * *i y,r 6ti-u.i?)
.eV * 

"CJ,;\'ryt't;.u2 
Pt y h'& (Demikianpula diriwayatkan

dari Muhammad bin Bisyr dari Ubaidillah dari Nafi' dari lbnu Umar

dari Nabi SAIV. Riwayat ini dinukil pula oleh lbnu Ishaq dori Nafi).
Ubaidillah di sini adalatr Ubaidillatr bin Umar.r Adapun riwayat

Muhammad bin Bisyr telah diriwayatkan melalui sanad yang maushul

oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnadnyadengan lafazh, J?i 6F

t Pada catatan kami cetakan Bulaq disebutkan,'Bcliau adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Umar", bukan
Ubaidillah bin Umar. Sama seperti dalam catatan Al Qasthalani.
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\:str 'iu- oi 'xe; 
\:tat ,p\1 e gt;drur'iu-'oi Pt y .irr il, ilr

(Rasulullah SAW tidak menyukai bepergian ke negeri musuh dengan

membawa Al Qur'an karena talai alun didapatkan oleh musuh).

Ad-Daruquthni dan Al Barqani berkata "Tudak ada yang

menukilnya dengan kata 'tidak menyukai' kecuali Muhammad bin

Bisyr. Adapun riwayat pendukung yang dinukil oleh Ibnu Ishaq maka

kandungannya semakna dengan riwayat di atas. Sebab Imam Muslim

dan Ahmad telah menukilnya dengan lafazh, it,;;:"i\ |LJ-'oi e
\:5, ,/)i (Betiau melarang seseorang untuk bepergian dengan

membawa mushaf ke negeri musuh). Larangan ini berindikasi makruh,

baik makruh taruih (meninggalkan yang tidak baik) atau makruh

dalam arti haram.

oi'jirr o;,tA fi\Lir f'tt eW;bti Pt y io' .J- 1r'jt:, n2

(Nabi SAW dan para sahabatnya bepergian ke negeri musuh dan

merelra mengetahui Al Qur'an). Dengan ini, Imam Bukhari

mengisyaratkan maksud larangan bepergian membawa Al Qur'an,
yaitu bahwa bepergian membawa Al Qur'an dikhawatirkan akan

didapati musuh. Akan tetapi Al Ismaili memberi tanggapan bahwa

tidak seorang pun yang berpandapat bahwa orang yang ahli Al Qur'an
tidak boleh memerangi musuh di negeri mereka. Namun, ini adalah

kritikan orang yang tidak mematrami maksud Imam Bukhari.

Al Muhallab mengklaim batrwa maksud Imam Bukhari

menyebutkan riwayat itu adalah mengukuhkan pendapat yang

membedakan antara pasukan yang besar dan pasukan yang sedikit.

Dalam hal ini membawa mushaf dalam pasukan yang besar itu

diperbolehkan dan tidak dalam pasukan yang sedikit.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Malik tentang

masalah ini dengan lafazh,'2:slt ,pii d\ u.Uur'ftJ- oi urt (Beliau

melarang seseorang untuk bepergian ke negeri musuh dengan

membowa Al Qur'an). Hadits ini telah disebutkan Ibnu Majah dari
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jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Malik dengan tambahan, 'o( iV;
)3ar i'lu" (Dikhawatirkan akan didapati musuh). Kemudian riwayat ini

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh lbnu wahab dari Malik,
dia berkata, \iit 'ig-'ot 12e pttrttutlcan akan didapati oleh musuh).

Abu Daud meriwayatkan pula dari Al Qa'nabi dari Malik, dia berkata,
"Malik berkata, "Aku kira lafazhnya adalah 'dikhawatirkan,',. Lalu
dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Abu Umar berkata, "Serupa dengan itu dikatakan pula oleh
Yahya bin Yahya Al Andalusi dan Yahya bin Bukair. Kebanyakan
periwayat dari Imam Malik menetapkan bahwa alasan dalam hadits itu
hanya berasal dari Imam Malik dan mereka tidak menisbatkannya
kepada Nabi SAW". Abu Umar memberi alasan bahwa Ibnu Wahab
menyendiri dalam menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Akan
tetapi sebenarnya tidak demikian berdasarkan keterangan yang telah
saya sebutkan dari riwayat Ibnu Majah. Keterangan tambahan ini telah
dinisbatkan secara langsung kepada Nabi SAW oleh tbnu Ishaq
seperti telah dijelaskan. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam
Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalur Al-Laits dari Nafi'. Lalu
Imam Muslim menukil dari jalur Ayyub dengan lafazh, 'ol',ii I jg
i:Sit du- Tsesungguhnya aku tidak dapat menjamin bita [mushaf
tersebutJ tidak didapati oleh musuh). Berdasarkan keterangan ini
terbukti bahwa keterangan tambahan tersebut telah dinukil langsung

dari Nabi SAW bukan perkataan periwayat yang disisipkan dalam
hadits.

Barangkali Imam Malik pada awalnya dengan tegas

menisbatkan lafazh itu langsung kepada Nabi SAW, tapi kemudian dia
ragu tentang hal itu, maka dia menjadikannya sebaga penafsiran dari
dirinya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ahli fikih sepakat tidak
membolehkan bepergian membawa mushaf dalam ekspedisi-ekspedisi
militer dan pasukan-pasukan kecil yang ditakutkan akan dikuasi
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musuh. Kemudian mereka berselisih tentang hukum membawa

mushaf dalam pasukan besar yang dirasa aman dari gangguan musuh.

Imam Malik tidak memperbolehkannya secara mutlak. Abu Hanifah

membuat perincian dalam hal ini, sedangkan lmam Syaf i
mengaitkan hukum boleh tidaknya hal itu dengan kondisi keamaan.

Pendapat lmam Syaf i diikuti oleh sebagian ulama dari madzhab lain

seperti para pengikut madztrab Maliki".

Hadits ini dijadikan dalil dilarangnya menjual mushaf kepada

orang kafir karena adanya makna yang disebutkan pada hadits, yakni

memberi kesempatan bagi non-muslim untuk melecehkan mushaf.

Tentang larangan ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangna ulama.

Hanya saja terjadi perbedaan apakah jual-beli itu sah bila hal itu
terjadi dan si penjual diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya

atau tidak?

Hadits di atas juga dijadikan dalil larangan mengajarkan Al
Qur'an kepada orang kafir. Imam malik tidak memperbolehkan secara

mutlak, sedangkan Abu Hanifah justru memperbolehkan seciua

mutlak. Adapun dari Imam Syaf i telah dinukil kedua pendapat itu
sekaligus. Sebagian ulama madzhab Maliki memberi perincian; jika

ayat Al Qur'an hanya sedikit dan demi kemaslatratan serta

menegakkan hujjah kebenaran kepada mereka maka diperbolehkan,

tapi bila jumlah ayatnya banyak maka dilarang. Pendapat ini didukung

oleh kisah Heraklius, dimana Nabi SAW menulis sebagian ayat Al

Qur'an (dalam surat beliau) kepadanya. Sebagian masalah ini telah

disebutkan pada bab 'Apakah Seorang Muslim Membimbing Orang

Kafir'. Imam An-Nawawi menukil kesepakatan para ulama yang

memperbolehkan menulis ayat-ayat A1 Qur'an dalam jumlah yarig

relatif sedikit (seperti pada kisah raja Heraklius) kepada orang kafir.

@:
Ibnu Baththal mengklaim bahwa pada susunan bab ini terdapat

kesalatran yang berasal dari penyalin naskah. Adapun yang benar
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-menurutnya- 
bahwa hadits Malik harus disebutkan lebih dahulu

sebelum lafaztr 'demikan pula diriwayatkan dari Muhammad bin
Bisyr... dan seterusnya'. Dia juga berkata, "lmarn Bukhari
membutuhkan riwayat penguat, karena sebagian orang menambahkan

kalimat 'takut akan didapati oleh musuh' dalam hadits tersebut,

sementara tambahan ini tidak shahih dalam riwayat Imam Malik
maupun Imam Bukhari".

Klaimnya tentang adanya kesalahan para penyalin naskah

nampaknya harus ditolak. Karena dalil yang dia jadikan pegangan

adalah tidak adanya maksud tertentu dari kata 'demikian pula'.

Padahal tidak demikian, karena kata 'demikian pula' merupakan

isyarat dari Imam Bukhari kepada judul bab, sebagaimana saya

jelaskan dari riwayat Al Mustamli. Adapun klaimnya tentang sebab

disebutkannya riwayat pendukung, juga tidak benar. Sebab kata 'tidak

disukai' hanya dinukil oleh Muhammad bin Bisyr. Riwayat ini
memberi faidah bahwa yang dimaksud dengan Al Qur'an pada

riwayat itu adalah mushaf bukan penghafal Al Qur'an.

130. Takbir Saat Perang

ti'; *t y\t 'U C, y iti'A,-?nt ,i,.r) fi *
t*At )'rU r$ : rju L?) t5 .eei & qaLr t o?
et y\t 'k et e; uaat itt;-u .,.-.^att'r3

Lt-;" ii ;; ?-ra; 61.$'# u? ,;i hr :Jt ) ^;i

* ilr * Ct q:u Ls;t;e stLlt r:# Q?: .,.,,|ilt
e)r:i3it'.;k'6 :Ht l; ,r"'gf i;;, ii,r lt ,p,

.it *i y\,J:"';)te ot*-"* *UG .V
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2991. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW mendatangi

Khaibar pada waktu subuh sementara mereka telah keluar membawa

peralatan kerja di atas pundak-pundak mereka. Ketika melihatnya

mereka berkata'Muhammad dan pasukan, Muhammad dan pasukan'.

Mereka pun berlindung ke benteng. Nabi SAW mengangkat kedua

tangannya seraya mengucapkan 'Allahu Akbar (Allah Maha Besar),

hancurlah Khaibar. Sesungguhnya apabila kami turun di pelataran

suatu lraum malra sungguh buruHah pagi hari orang-orang yang

diberi peringatan?Lalu kami mendapat himar dan memasaknya. Tiba-

tiba penyeru Rasulullah SAW berseru 'sesungguhrrya Allah dan

Rasul-Nya telah melarang lralian (maftnn) daging lceledai'. Maka

periuk-periuk dibalik dengan apa yang ada di dalamnya". Riwayat ini

dinukil pula oleh Ali dari Sufyan 'Nabi SAW mengangkat kedua

tangan'.

Keterangan:

(Bab takbir saat perang). Maksudny4 tentang bolehnya hal itu

atau pensyariatannya. Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang

kisah perang Khaibar dan didalamnya disebutkan sabda beliau SAW,

"Allahu Akbar, hancurlah Khaibar" yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan. Adapun yang meyerukan larangan

makan daging keledai jinak adalah Abu Thalhah, seperti disebu&an

dalam riwayat lmam Muslim.

Kalimat'riwayat ini dinukil pula oleh Ali dari Suffan' yakni Ali
bin Al Madini guru Imam Bukhari. Riwayat pendukung ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

131. Tidak Disukai Mengeraskan Suara Saat Takbir

\t -te;nt J't*r'{k ,JG *?nt qt"rS'*\t ;; €) f
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.Gtr*lr 'ci.;f.,t n!-{.s') * ), ob 6?i tiy tK ,*j y
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2992. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata, "Kami

bersama Rasulullatr SAW maka apabila kami melihat lembah dari

kejauhan kami pun membaca tahlil (ucapan laa ilaaha illallaah) dan

bertakbir. Suara-suara kami menjadi tinggi (keras). Nabi SAW

bersabda, 'Wahai manusio, sayangilah diri kalian. Sesungguhnya

lralian tidak menyeru lrepada Yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya

Dia bersama kamu, Dia Maha Mendengar lagi Dekat. Maha Suci

Nama-Nya dan Maha Tinggi kedudukan-Nya' ."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Musa,'Apabila lmmi

melihat lembah dari kcjauahan maka kami membaca tahlil dan

bertakbir. Suara-suara kami menjadi tinggf'yang akan dijelaskan

pada pembahasna tentang doa-doa.

t j,i;t (Sayangilah). Maksudnya, bersikaplatr lembut. Ath-Thabari

berkat4 "Disini terdapat keterangan tidak disukainya mengeraskan

suara saat berdoa dan berdzikir. Demikianlah menurut mayoritas

ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in". Namun, sikap Imam

Buktrari menunjukkan bahwa yang demikian khusus saat perang.

Adapun mengeraskan suara pada selainnya, maka telah disebutkan

pada pembatrasan tentang shalat dari hadits Ibnu Abbas bahwa

mengeraskan swua berdzikir pernah ada pada masa Nabi SAW, yaitu

apabila mereka selesai shalat fardhu.
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132. Bertasbih Apabila Menuruni Lembah

$;, ,e$ €* tiy,k i* q; ?nt ui' l' f / /.c *

2ss3.Dari Jabir bin Abdullah RA, dia 0.,0"t", [i"]j
apabila kami mendaki maka kami bertakbir dan apabila turun maka

kami bertasbih".

133. Bertakbir Ketika Berada Di Tempat Tinggi

ti.W ti;., ,t$ C* sy.& ,JG&?ur qt rE f lL *g:;

2994. Dari Jabir RA, dia berkata, "Biasanya apabila kami

mendaki maka kami benakbir dan apabila kami menurun maka kami

bertasbih".

ok :Jv tli:L ?nt u1r';,J i yt * -f :t * i # V
rL drLi rj- ;_;3r ,i'oit t'y tit *3 !, \t J2 U,

:. t z,.t ,1 , .-' ,^. ^, ., I .o' '. '. ' ''.{ ! ,i6 '"i 6fi'3 i"')i -^5 & i'ti t:"t? :Ji- - i;;,t ,Sv
'r, . ' " r.c ,1 t. - - . s,\f iA i JL $r 3::it ii itfit ai'/r_'d'; 1 i:rL') i' vt

,ro, \' '-'-es 
'orr1 drl OIxe .;:1LG G[. O):L irnG OtG O;)

bl l, 3;-'lii J ,i ';3i' ,Cw'U .rc-, qt-l\r ip', i:'b
.Y ,i6 thr ,u;
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2995. Dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar RA, dia
berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila kembali dari haji atau Umrah
{an aku tidak mengetahuinya melainkan beliau mengatakan
'perang'- maka setiap berada di atas tsaniyyah (bukit kecil) atau
fadfad beliau mengucapkan takbir tiga kali kemudian mengucakan
'laa ilaha illalah wahdahuu laa syariika lahu lahul mulku walahul
hamdu wahuwa alaa lailli syai'in qaidiir aryibuuna taa'ibuuna
abiduuna saajiduuna lirabbina haamiduuna' shadaqallahu wa'dahu
wanashara abdahu wahazamal ahzaaba wahdah' (Tidak ada
sesembahan kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Untuk-
Nya kerajaan serta segala pujian dan Dia berkuata atas segala ssuatu.
(Kami adalah) Orang-orang yang kembali, orang-orang bertaubat,
orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bersujud dan hanya
kepada Rabb kami, kami memuji. Allah telah menepati janji-Nya,
menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan ahzab)-. Shalih
berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Tidakkah Abdullah berkata, ,Insya

Allah?'" Dia menjawab, "Tidak'.

Keteranean:

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir yang telah disebutkan
pada bab sebelumnya, di dalamnya disebutkan, "Apabila kami turun
maka kami bertasbih".

Fadfad adalah tanah keras yang berbatu. Dikatakan pula i.a

adalah tanah yang datar. Namun, sebagian mengatakan ia adalah
tempat yang tinggi dan keras.

Salim yang disebutkan pada sanad hadits pertama adalah Salim
bin Abu Al Ja'd. Sedangkan Salim yang disebutkan pada sanad hadits
kedua adalah Salim bin Abdullah bin Umar.

Hadits ini telah disebutkan dari Ibnu Umar di bagian akhir
pembahasan tentang haji. Adapun yang menjadi tujuan penyebutan
hadits Ibnu Umar di tempat ini terdapat padalafazh'setiap berada di
atas bukit kecil ataufadfad kami bertakbir tiga kali'.
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Al Muhallab berkata, "Takbir beliau SAW ketika berada di
tempat tinggi mengisyaratkan akan kebesaran Allah, dan ketika mata

memandang kebesaraan ciptaan-Nya niscaya tampak bahwa Dia Maha

besar atas segala sesuatu. Sedangkan tasbih beliau SAW di lubuk-

lubuk lembah diistimbatkan dari kisah Yunus, karena dengan

tasbihnya di perut ikan paus Allah menyelamatkannya dari kegelapan,

maka Nabi SAW bertasbih di lubuk lembah agar Allah memberi

kesalamatan kepadanya".

Ada pula yang mengatakan kesesuaian tasbih di tempat-tempat

yang rendah ditinjau dari sisi bahwa tasbih merupakan penyucian.

Oleh karena itu, sangat sesuai bila diucapkan di tempat yang rendah

demi menyucikan Allah dari sifat-sifat yang rendah, sebagaimana

halnya takbir sesuai di tempat-tempat yang tinggi karena mengandung

makna mengagungkan dan meninggikan Allah. Akan tetapi

keberadaan dua sisi; tinggi dan rendah tidak berkonsekuensi mustatril

untuk memberi sifat-sifat yang tinggi bagi Allah, karena pemberian

sifat ketinggian bagi-Nya ditinjau dari segi makna bukan secara

indrawi. Oleh karena itu di antara sifat-sifat Allah adalah Al Aaly
(Yang Maha tinggi), Al AIW Gang Tinggi), dan Al Muta'aly (Yang

Tinggi di antara yang lain) dan bukan lawan dari sifat-sifat itu
meskipun Allah telatr meliputi segala sesuatu dengan ilmu-Nya.

134. Dituliskan Untuk Musafir Seperti apa yang Dia Kerjakan
Saat Mukim

'.;trctj i; ;. (:'+,itt';;*rt'EaL. 6j 4 it *
;)'i Jui .;A €in-'*;iK f q.:^# €j U\ii $
y \t ,k lt J;', i$ ,irr;- rlit ,ry 6 'U,; ,i;'1.

|l)/.-o r:$ ,W ok t'JL'i'.s jt, si Ut &;'t;y{$:
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2996. Dari Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki, dia berkata: Aku
mendengar Abu Burdah, dimana dia dan Yazid bin Abu Kabsyah

berteman dalam suatu perjalanan. Adapun Yazid berpuasa saat safar.

Maka Abu Burdah berkata kepadanya, "Aku mendengar Abu Musa
berulang kali berkata bahwa Rasulullah SAW bersabdq 'Apabila
seorang hamba sakit atau bepergian mako dituliskon kepadanya soma

seperti yang dia kerjakan ketika mukim dsn dalam keadaan sehat'."

Keteransan Hadits:

(Bab dituliskan untuk musa/ir sama seperti yang dia kerjakan
saat mukim). Maksudnya, apabila bepergiannya tidak untuk maksiat.

f e*,5 d A L-i-: 1i |-;terl (Dia dan yazid bin Abi Kabsyah

berteman dalam suatu perjalanan). Yazid bin Abu Kabsyah ini
berasal dari Syam. Nama bapaknya adalah Haiwil. Dia seorang yang

tsiqah dan pernah memegang urusan surat-surat Sulaiman bin Abdul
Malik, serta meninggal dunia pada masa pemerintahannya. Tidak ada

riwayatnya dalam Shahih Bukhari selain yang terdapat di tempat ini.

/t e'eU'*i- o(i \aopun Yazid biasa berpuasa saat safar).

Dalam riwayat Husyaim bin Al Awwam bin Hausyab disebutkan , of t
-b!nt {H-'r* ,tl A Ui- (Adapun Yazid bin Abi Kabsyah berpuasa

sepanjang masa). Riwayat ini dinukil oleh Al Ismaili.

Pj y il' ,p lt lrj )rt lRasulutlah SAW bersabda).Dalam

riwayat Husyaim bin Al Al Awwam yang dinukil oleh Abu Daud

disebutkan, ,f;, ri ,r jt iii Pi y il' ,rr:, "o3r 'c.i; ltku
mendengar Nabi SAW bersabda bukan hanya satu atau dua kali).

7A \i qir ,"r, ''tl 
(Apabila seorang hamba sakit atau

bepergian). Dalam riwayat Husyaim disebutkan , 
"r,& ,[,&- #, ;:'& $1

i?,j Ut'*'&ei GdVe (Apabila seorang hamba biasa mengerjakan
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amal shalih, lalu dia tidak sempat mengeriakan amalan itu karena

sakit).

W ry P- o'iS r;'JL 'i +k @it"tiskan untuknya sama

seperti yang dia kerjakan saat mukim dan dalam keadaan sehat).

Susunan kalimat ini mengalami pemutarbalikan. Karena seharusnya

mukim berlawanan dengan bepergian, dan sehat berlawanan dengan

sakit.

Hadits ini berlaku bagi seseorang yang mengerjakan ketaatan,

lalu terhalang sesuatu sehingga tidak dapat mengerjakannya sementara

niatnya apabila bukan karena halangan itu niscaya dia telah

mengerjakan amalan yang biasa dia lakukan, sebagaimana yang

disebutkan dengan tegas dalarn riwayat Abu Daud dari jalur Al
Awwam bin Hausyab dengan sanad seperti di atas dari Husyaim. Pada

hagian akhir riwayat ini disebutkan, g'* 'it ,p" og 6 ebil
(sebaik-baik amalan yang biasa dia lakukan ketilu dalam keadaan

sehat dan mulonim). Kemudian dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al
Ash dari Nabi SAW disebutkan, :i?, q 

- !-* * o€ $ifi' i,l

,!f it ryl e ry ou ,t\y e'il=*i,". Ski:it y,,!l,ei#
Sl {srturssuhnya seorang hamba apabila berada di ialan yang baik

dolam ibadah kemudian sakit, maka dikatakan kepada malaiknt yang

diwakillran lrcpadanya, 'Tulislah untulmya sama seperti amalnya saat

tidak ada halangan hingga Aku membebaskannya dari halangan atau

Aku mengambilnya kepada-Ku'). Hadits ini diriwayatkan oleh

Abdurrazzaq dan Ahmad serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Anas dari Nabi SAW

disebutkan , y eb'n i3r ,?or Ji :* O.i*rtUjr i;;ir hr ilr ri1

yrj 'i ?i, ot'01- t.#i 'e Ltis ott 'rt;li ttg qit llpabila Atlah

menguji seorang hamba muslim pada jasadnya maka Allah ber/irman,

'Tulislran untulorya amal terbailatya yang biasa dia fteriakan'.

Apabila Allah menyembuhkannya malra ujian itu membersihlun don
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menyucikannya, dan jil(a Allah mewafatkannya maka Dia
mengampuni dan merahmatinya). Sementara dalam riwayat Husyaim
As-Saksaki dari Abu Burdah yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari
jalur Said bin Abu Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, f=3i irr i,f

:oi e ?tt t ari,e e ,hn- o€ 6 ',pi 
,r-l:. (Sesungguhnya Allah

menulis untuk orang yang sakit lebih baik dari apa yang dia lakukan
saat sehat selama masih dalam tekadnya).

Dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan An-Nasa'i disebutkan,

* 
"i'i 

jk lt &3 \t i:j W'y- ,y,'uir 'i'otss :o/i q 6
'iO y U:; ;:tSi (Tidak seorang pun yang ingin mengerjakan shalat

molam, lalu dia tidak sempat mengerjakannya karena tertidur atau
sakit, kecuali ditulis untulcttya pahala shalatnya, sedangknn tidurnya
s e bagai s e de kah b aginya).

Ibnu Baththal berkata, "Semua ini berkenaan dengan shalat
sunah. Adapun shalat fardhu maka tidak gugur dengan sebab

bepergian maupun sakit". Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al
Manayyar sebagai upaya untuk mempersempit masalah yang luas.
Tidak ada halangan bila shalat fardhu masuk dalam hadits tersebut.
Artinya apabila dia tidak mampu melakukannya secara sempurna
seperti yang biasa dia lakukan saat sehat maka dituliskan untuknya
pahala apayarug tidak dapat dia lakukan itu, seperti shalat orang yang
sakit dengan duduk dituliskan untuknya pahala orang yang shalat
dengan berdiri. Namun, tanggapan ini kurang tepat, karena keduanya
tidak membahas satu permasalahan.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa orang yang sakit dan
musafir bila tetap berusaha mengerjakan amalan maka amalnya itu
lebih utama daripada amal yang dia kerjakan ketika sehat dan mukim.
Dalam hadits-hadits ini terdapat bantatran bagi mereka yang

berpendapat bahwa udzur atau alasan yang memberi keringanan untuk
meninggalkan shalat jama'ah hanya dapat menggugurkan dos4 tetapi
tidak dapat meraih keutamaan. Demikian yang ditegaskan oleh Imam
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An-Nawawi dalam kitab Syarh Al MuhadzdzaD. Sedangkan pendapat

pertama ditegaskan oleh Ar-Rauyani dalam kitab At-Takhlish.

Pendapatlmam An-Nawawi didukung hadits Abu Hurairah dari

Nabi SAW, bv ii ;or *i i4' jt,e; j e;t*i lqli'a; u
* :fi U U.t 'rrtx- | L:*rj 

'v u it e hr 6tB( (Barangsiapa

berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian keluar ke masiid dan

mendapati orong-orong telah shalat maka Allah memberikan

kepadanya seperti pahala orang yang shalat dan hadir (sejak awal)

tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun).Hadits ini diriwayatkan

Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Hakim dengan sanad yang kuat.

As-Subki senior berkata dalam kitab Al Halabiyat, "Barangsiapa

yang biasa shalat berjamaah lalu berhalangan sehingga harus shalat

sendirian, maka dituliskan baginya pahala shalat berjamaah.

Sedangkan orang yang tidak biasa shalat berjamaah, tetapi saat itu dia

ingin berjamaah lalu terhalang sehingga harus shalat sendirian maka

dituliskan untuknya patrala niatnya bukan pahala shalat berjamaah.

Sebab meskipun maksudnya ingin berjamaah, tetapi itu hanya

keinginan saja. Sekiranya dia dikatakan mendapat pahala berjamaah,

maka kedudukannya lebih rendah dari mereka yang biasa shalat

berjamaah, karena orang yang biasa berjamaah telah mengerjakan

sebelumnya".

Masalah pertama diindikasikan oleh hadits bab di atas,

sedangkan yang kedua bahwa pahala perbuatan dilipatgandakan

sedangkan pahata niat tidak dilipatgandakan berdasarkan dalil, e "i

i:,t-t1 ii; 'i * i!-xt (Barangsiapa berkeinginan mengerjaknn

kebailun dituliskan untulcnya satu kebaikan), seperti yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

As-Subki berkata, "Mungkin pula dikatakan, 'meskipun orang

yang shalat sendirian ditulis untunya pahala shalat berjamaah karena

dia biasa melakukannya, tetapi yang ditulis hanyalah pahala shalat
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sendirian, sedangkan pahala shalat berjamaah diberikan kepadanya
hanya karena karunia dari Allatr."

135. Melakukan Perjalanan Seorang Diri

t1#, ?nr *7, yt * ;7c'+ ,JG y!;at i # ,f
qfiv ,93iar ?i a1r &: +e ht J:" Ut ?'i ,:Jrri

* Ut Jv .i1t;?:'a$ r+i i ,ilt ,+"iu fi i ,;3t
,i,i, 'Jv .;3t 'e1r, e.l; ,e ,tr. ol ,*) * iur

.f6ttertr;t
2997. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata: Aku

mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW meminta
sukarelawan kepada manusia pada perang Khandaq. Maka Zubair
menyambutnya. Lalu dia meminta sukarelwawan dari mereka maka
Zubair menyambutnya. Kemudian beliau meminta sukarelawan dari
mereka maka Zubair menyambutnya. Nabi SAW bersabda,
'Sesungguhnya bagi setiap nabi ada penolong dan penolongku adalah

Zubair"' . Sufyan berkat4 "Kata haw ar iy artinya penolong".

2998. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Ashim bin
Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar menceritakan kepada

kami, dari bapaknya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, 'oSekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada
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lresendirian sebagaimana yang aht ketahui niscayo tidak seorang pun

pengendara berjalan di malam hari seorang dirf'.

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits:

Pertama, hadits dari Jabir tentang kesediaan Zubair untuk

melaksanakan tugas seorang diri. Hadits ini telah disebutkan pada bab

'Apakah Pengintai Diutus Sendirian'. Sikap Imam Bukhari dikritik
oleh Al Ismaili, dia berkata, "Aku tidak mengetahui bagaimana hadits

ini masuk pada bab di atas". Pernyataannya dikuatkan oleh Ibnu Al
Manayyar bahwa sikap Zubair yang siap melakukan tugas seorang diri

tidak berkonsekuensi tidak ada orang lain yang menyertainya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan melaui jalur lain

keterangan yang menunjukkan bahwa Zubur berangkat sendirian.

Kemudian dalam bab tentang keutamaan Zubur dari jalur Abdullah

bin Zubair disebutkan keterangan yang mengindikasikan hal tersebut,

fr"iy- i ,a.ui * ht e lt J?,'J'6 :Jui ,|,;xi; tttil-i, c;.1[ 'iJi,
l:atEU ,ihf-j @ht berkata wahai bapaklat alat melihatmu berbeda,

malra beliau berlrata, Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang datang

kepadaku membowa berita bani Quraizhah', maka aku pun

berangkat).

Kedua, hadits lbnu Umar.

i:rrt P)Vt, tt; 6 'nEii 6 a:t;ir ui r; arSr &'i (sekiranya

manusia mengetahui apa yang ada pada kesendirian sebagaimana

yang alu ketahui niscaya tidak ada seorang pengendara berjalan di

malam hsr i s endir ian). lman Bukhari menyebutkannya sesuai redaksi

riwayat Abu Nu'aim. Maksud lafazh'apa yang aht ketahui' adalah

bahaya akibat perbuatan itu.
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Catatan:

Pertama, Al Mizzi berkata dalam kitab Al Athraf, ..Imam

Bukhari berkata, 'Abu Al walid telah menceritakan kepada kami dari
Ashim bin Muhammad sama seperti itu'. Lalu dia berkata sesudahnya,
'Dan Abu Nu'aim dari Ashim' tapi dia tidak mengatakan .Abu

Nu'aim telah menceritakan kepada kami'. Pemyataan 'Abu Nu'aim
telah menceritakan kepada kami' tidak ada dalam kitab Hammad bin
Syakir". Demikian pernyataan Al Mizzi.

Adapun yang sampai kepada kami dalam semua riwayat dari Al
Firabri dari Imam Bukhari adalatr 'Abu Nu'aim telah menceritakan
kepada kami'. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat An-
Nasafi dari Imam Bukhari, dia berkata, "Abu Al Walid telah
menceritakan kepada kami'. Setelah itu dia menyebutkan sanad lalu
berkata, "Abu Al Walid dan Abu Nu'aim menceritakan kepada kami,
keduanya berkata 'Ashim telah menceritakan kepada kami"o lalu dia
menyebutkan sanadnya secara lengkap. Demikianlah yang ditegaskan
oleh Abu Nu'aim Al Ashbahani dalam kitab Al Mustakhraj, dia
berkata setelah meriwayatkannya dari jalur Amr bin Marzuq dari
Ashim bin Muhammad, "Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu
Nu'aim dan Abu Al Walid". Barangkali kalimat 'telah menceritakan
kepada kami' dalam riwayat Abu Nu'aim hanya terhapus dari riwayat
Hammad bin Syakir.

Kedua, At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Ashim bin
Muhamamd menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Akan tetapi
pernyataan ini kurang tepat karena Umar bin Muhammad (saudara

laki-lakinya) telah meriwayatkan bersamanya dari bapaknya seperti

yang disebutkan oleh An-Nasa'i.

Ibnu Al Manayyar berkat4 "Bepergian dalam rangka perang

lebih khusus daripada bepergian biasa, sedangkan hadits tersebut

berbicara tentang bepergian biasa (tidak untuk perang), maka dari
hadits Jabir disimpulkan tentang bolehnya bepergian seorang diri
dalam keadaan darurat dan untuk kemaslatratan yang tidak dapat
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dicapai kecuali dengan kesendirian, seperti mengutus mata-mata atau

pengintai. Sedangkan jika tidak demikian maka hukumnya makruh.

Ada pula kemungkinan kondisi yang diperbolehkan bepergian seorang

diri terkait dengan adanya kebutuhan dan dalam kondisi arnan,

sementara kondisi yang dilarang terkait kondisi tidak aman dan

keadaan darurat.

Dalam kitab-kitab Al Maghazi disebutkan bahwa sejumlah orang

telah diutus sendiri-sendiri, dan mereka adalah; Hudzaifah, Nu'aim

bin mas'ud, Abdullah bin Unais, Khawat bin Jubair, Amr bin

Umayyah, Salim bin Umair dan Basbasah.l Keterangan tentang

mereka terdapat dalam sejumlah kitab tersebut dan sebagiannya

terdapat dalam kitab Shahflr. Dalam pembahsan tentang syarat-syarat

telah disebutkan sedikit masalah itu dan akan dibahas lebih lanjut pada

bab tentang mata-mata, sebagaimana yang akan dijelaskan.

136. Mempercepat Perjalanan

,air^it jt",W
'iAJ 

4,W.'of tri;i
Abu Humaid berkata Nabi SAW bersabd4 "Sesungguhnya aku

terburu-buru lce Madinah. Barangsiapa yang hendak terburu'buru

bersamaku makn hendaHah dia mempercepat".

- t;i:? br q, it U .r;;l ,9 ,io ,tj e?( ,Ju l? *
qp irr ,* Ct ;; * -,?'ui'{Ji *r,ifr ;v; t:rt

'r;i:rLt u, tirp ,:,At'{tK :Jta 
9t'>r)t 

ALL C *',
t Dia adalah Basbasah bin Amr Al Juhani. Disebutkan dalam Slahth Musrtrn dari hadits Anas bahwa Nabi

SAW mcngutusnya sebagai mata-mata untuk menyelidiki rombongan dagang yang dipimpin Abu Suffan.
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2999. Dari Hisyam, dia berkata: bapakku mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Usamah bin Zaid RA ditanya 
-biasanyaYahya berkata, 'dan aku mendengar', lalu hilang dariku- tentang

perjalanan Nabi SAW pada haji Wada', maka dia berkata, "Beliau
berjalan perlahan, apabila mendapatkan kelonggaran beliau berjalan
lebih cepat. Kata 'an-nashsh' artinya berjalan lebih cepat dari pada
'anaq.

',* :Ju yj * *i r, ir-:;?(,io ft i #,r
c la.. c z t<i.i :2, , i ,/tol \, . t ttr c ). c.

-4 A4e Je ad+ (4\, rll JzJ t^#e d)t \Fi) -p U lt 1* f
i',*t 7)r'fi rk'tt;,;t'i.ttL,;!u ,tri;V * J
,*UtU|;y.:Jv: .(#..J.3;-erat, *F 'U Jj

.LAi. r, *ft ?f ;!;t *. 1tL tiy;; : y h,

3000. Dari Muhammad bin Ja'far, dia berkata : Zand -binAslam- telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dia berkata:

Aku bersama Abdullatr bin Umar RA di jalan Makkah. Tiba-tiba
sampai kepadanya berita sakitnya Shafiyyah binti Abu Ubaid yang

semakin parah. Maka dia mempercepat perjalanannya. Hingga ketika
cahaya merah di ufuk terbenam, dia turun lalu shalat Maghrib dan

Isya' dengan menjamak keduanya. Dia berkat4 "Sesungguhnya aku

melihat Nabi SAW apabila tergesa-gesa dalam perjalanan, beliau

mengakhirkan shalat Maghrib dan menjamak keduanya (Maghrib dan

Isya')".

,Jv '&3 
9, \t & *, J;, Li a it u1r;;:; €j t

;o tty ,l;:?j Lw3 LT €'Ll 'C3- ,,atrit i y At
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3001. Dari dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Bepergian adalah sebogian dari adzab, salah seorang di
antara lumu menahan tidur, makan dan minumnya. Apabila salah

seorang di antara kamu telah menyelesailcan urusannya

(kepentingannya) maka hendaklah bersegera cepat-cepat lcembali

lcepada keluarganya."

Keteransan:

(Bab mempercepat perjalanan). Maksudnya, ketika kembali
(pulang) ke negeri tempat tinggal.

:## it ,'pi y b, ,)b'r;,'s'6 ,f i i,t Q4bu Humaid

berlata, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku terburu-buru...).
Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan pada pembahasan

tentang zakat seqra panjang lebar.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits:

Pertama, hadits Usamah bin Zaid tentang berjalan dengan

perlatran sebagaiman a yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang

haji. Orang yang mengucapkan, 'hilang dariku' dalam kalimat, "Dia
berkata: Usamah bin Zaid RA ditanya 

-biasanya 
Yahya berkata:

'Dan aku mendengar', lalu hilang dariku- adalah Muhammad bin Al
Mutsanna (guru Imam Bukhari). Al Isma'ili meriwayatkan dari jalur

Bundar dan Ad-Dauraqi serta selain keduanya dari Yahya bin Sa'id,

"Usamatr ditanya dan aku menyaksikannya".

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang menjamak dua shalat ketika

diberitatru tentang sakitnya Shafiyatr binti Abu Ubaid, istrinya. Hadits

ini telah dijelaskan pada bagian akhir bab-bab tentang umrah melalui

sanad yang sama seperti di atas.
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Ketiga, Hadits Abu Hurairah'Bepergian adalah sebagian dari
adzab', yang telah disebutkan pada bagian akhir bab-bab tentang

umrah.

Al Muhallab berkata, "Perbuatan Nabi SAW yang terburu-buru

ke Madinah dimaksudkan untuk beristirahat dan menggembirakan

keluargannya. Sedangkan sikap beliau yang tergesa-gesa ke

Muzdalifah adalah untuk bersegera berada di Masy'aril Haram

(muzdalifah). Adapun perbuatan Ibnu Umar yang bersegera menuju

istrinya adalah untuk menemuinya selagi hidup agar memungkinkan

bagi istrinya membuat pesan yang tidak dapat disampaikan kepada

orang lain.

137. Apabila Seseorang Memberi Tunggangan Seekor Kuda Lalu
Ia Melihat Kuda Itu Dijual

J,k TAti'#Li,;iz?nt,gr'#; y,* r
,k !, J;i'Jli ,bE'of;trT ,Ui- i:L; ,!t E €. ij

.:a't* er,ii t)'^i* v ,iui *: {'ht
3OOz.Dari Abdullah bin Umar RA, "sesungguhnya U*u, Uin

Khaththab memberi tunggangan seekor kuda di jalan Allah. Lalu dia

mendapati kuda itu dijual. Maka dia bermaksud membelinya. Dia pun

bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Jangan

membelinya, dan jangan mengambil kembali sedekahmu'."

^*?ur qt 
=Wt,J.'#'+ 

,,lo yri';r'&i i *,f
ik ,s!t -baii'rf- 'a6s ,i', ,E ,f. {i JL'd; ,iti
ht ;l u;r Jii ,fi'^*:: of;'&r'i.;"('o( L\;:tt ,'o.io
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3003. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Aku

mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, *Aku memberi

tunggangan seekor kuda di jalan Allah lalu dijual -atau 
disia-

siakan- oleh orang yang mengurusnya. Maka aku ingin membelinya

dan aku mengira dia akan menjualnya dengan harga muratr. Aku

bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, 'Jangan

membelinya meskipun hanya dengan satu dirham. Sesungguhnya

orang yang mengambil kembali hibahnya sama seperti aniing yang

memalcan lremb ali muntahnya."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits Umar.

Kedua hadits ini telatr dijelaskan sebelumnya. Kata 'diiual atau disia-

siakan' merupakan keraguan dari periwayat. Kata ibtaa'ahu tidak

dapat diartikan 'membeli', karena sesungguhnya kuda itu belum dibeli

tapi hanya ditawarkan untuk dijual. Maka ada kemungkinan asal

katanya adalah baa'ahu (menjual) dan hal ini dapat bermakna

menawarkan untuk dtjual.

138. Jihad dengan lzin Kedua Orang Tua

&ir os1- ta, *6,6 |;; ,36 fi €J i ,+ r
ie ,S*cir"hr qr tis i lt*'+ iv -yy.€
';l ,ia lry' qislav P3 y ir' & d,;\Y;

.'yr;j V,Ju ,i,ju tilrlJLi
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3004. Dari Habib bin Abi Tsabit, dia berkata: Aku mendengar

Al Abbas (sang penya'ir) --dia tidak dituduh berdusta dalam

haditsnya- berkata: Aku mendengar Abdullatr bin Amr RA berkata,

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan minta izin untuk
berjihad. Beliau SAW bertanya, 'Apakah kcdua orang tuamu masih

hidup?' Orang itu berkata, 'Ya'. Beliau bersabda, 'HendaHah engkau

berj ihad (b erbakti) kepada lre duanyo' ."

Keteranean Hadits:

(Bab jihad dengan izin lcedua orang tua). Demikian Imam
Bukhari menyebutkan judul bab tanpa batasan, dan ini merupakan
pendapat Ats-Tsauri. Adapun jumhur ulama memberi batasan batrwa

orang tua yang perlu dimintai izin adalatr orang tua yang beragama

Islam. Dalam hadits pada bab ini tidak disebutkan batrwa keduanya

melarang anaknya untuk berjihad. Namun, barangkali Imam Bukhari
hendak mengisyaratkan hadits Abu Said yang akan disebutkan

berikut.

-:-f e #- t osi- tfil edr u.t '+ (aht mendengar At

Abbas (sang penya'ir) -dan beliau tidak dituduh berdusta dolam
haditsnya-). Hal itu telah dijelaskan pada bab 'Puasa Dawud' dalam
pembahasan tentang puasa. Sementara itu Al A'masy telah menyelisihi
iwayat Syu'bah, karena riwayat ini telah dikutip oleh lbnu Majatr dari
jalur Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit, dari

Abdullah bin Babah, dari Abdullatr bin Amr. Barangkali Habib

menukil hadits ini melalui dua jalur. Kemungkinan ini diperkuat

bahwa Bakar bin Bakkar telah meriwayatkannya dari Syu'bah, dari

Habib, dari Abdullah bin Babatr seperti itu.

,y: "E (seorang laki-laH datang). Ada kemungkinan yang

dimaksud adalah Jahimah bin Al Abbas bin Mirdas. An-Nasa'i dan

Ahmad meriwayatkan dari jalur Muawiyah bin Jahimatr, iE zaE1ti

:dut ,:,1:;t-A *i 5ftr'e,\j1 !, J?:6-,)u6 pi y ii, .J- 4, at
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riili :i6 ,F ,jri tii; Ui |1(Sesungguhnya Jahimah datang kepada

Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan

aku datang untuk minta pendapatmu'. Beliau bersabda, 'Apakah

englrau (masih) memiliki ibu?' Beliau berlcata 'Ya' Beliau bersabda,

' Te taplah de ngannya' .).

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur lbnu Juraij dari Muhammad

bin Thalhah bin Rukanah, dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami,

dari bapaknya, dia berkata, :(/' .d ii3tir Pt y il' ,,tJa A, '*t
(Aht mendatangi Nabi SAW meminta izin beliau untuk berjihad).Lalu
disebutkan hadits secara lengkap. Namun, riwayat ini mengalami

perbedaan sanad pada Muhammad bin Thalhah hingga menghasilkan

banyak pendapat seperti telah saya jelaskan ketika menyebutkan

biografi Jahimah.

irqi V.i (HendaWah engkau berjihad (berbahi) pada

lceduanya). Maksudnya, khususkan jihad jiwa dalam mencapai

keridhaan mereka. Dari sini diambil pelajaran tentang bolehnya

mengungkapkan sesuatu dengan menyebut lawannya selama

maknanya dapat dipahami. Karena kata 'berjihad' secara lahiriah

adalatr menimpakan mudharat pada keduanya yang biasa

diperuntukkan kepada selain keduanya. Padahal tidak diragukan

bahwa makna tersebut bukanlah makna yang dimaksud di tempat ini.

Bahkan maksudnya adalatr memberikan maksud jihad itu, yaitu

kelelahan jasmani serta mengeluarkan harta (untuk mencapai

keridhaan orang tua).

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Segala sesuatu yang melelatrkan jiwa dinamakan jihad.

2. Berbakti kepada orang tua terkadang lebih utama daripada

jihad.

3. Orang yang dimintai nasihat harus memberikannya tanpa ada

unsur lain.

.T3O 
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4. Seorang mukallaf hendaknya minta penjelasan mengenai
ketaatan yang lebih utama untuk dikerjakan. Sebab laki-laki
pada hadits di atas mendengar keutamaan jihad maka ia pun
segera ingin melakukannya. Kemudian dia tidak merasa cukup
dengan hal itu hingga minta izin terlebih dahulu. Maka Nabi
SAW pun memberi petunjuk tentang apa yang lebih utama dia
kerjakan. Kalau bukan karena bertanya, niscaya dia tidak akan

mengetahuinya.

Dalam riwayat Imam Muslim dan Said bin Manshur dari jalur
Nu'aim (mantan budak Ummu Salamah) dari Abdullah bin Amr
(serupa dengan kisah ini) disebutkan batrwa beliau bersabda, jl g,'t:
6113,,'i,;:,6 |*-n;j (Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan

perlakulran keduanya dengan baik). Dalam riwayat Abu Daud dan

Ibnu Majah dari jalur lain dari Abdullah bin Amr disebutkan, ?r-
t4:5;i tS 61k^bi, (Pulanglah dan buatlah keduonyo tertawa

sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis). Lebih tegas

daripada itu adalah hadits Abu Sa'id yang dikutip Abu Daud, qrt.
t;^:|t yti,iot+i an r;if r-sf r;i,iti6 lKembatilah dan mintalah izin

lreduanya; apabila keduanya memberi izin maka berjihadlah, tapi jika
tidak maka berbahilah kepada keduanya).Ibnu Hibban men-shahih-
kan riwayat ini.

Mayoritas ulama berpendapat tentang diharamkannya berjihad
apabila kedua orang tua atau salah satunya melarang, tetapi dengan

syarat orang tua itu muslim. Sebab berbakti kepada keduanya
merupakan fardhu 'ain bagi anak, sedangkan jihad adalah fardhu
kifayah. Apabila jihad telah menjadi fardhu 'ain maka tidak perlu izin

yang dikutip Ibnu

il J?i jt,,y.r;,+

ttLi *i * ii'r

d
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SAW dan bertanya lrepadanya tentang amalan yang paling utama,

malra beliau bersabda, 'shalat' Orang itu berkata kemudian apa?'

Beliau bersabda, 'Jihad'. Laki-laki tersebut berkata, 'Sesunguhnya

alat memiliki orang tua'. Beliau bersabda, 'Aku memerintahkanmu

untuk berbahi kepada keduanya'. Orang itu berkata, 'Demi Yang

mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sungguh aku aknn

berjihad dan meninggallran ftcduanya'. Beliau bersabda, 'Kamu lebih

mengetahui'.). Ini dipahami sebagai jihad fardhu 'ain untuk

memadukan dua hadits tersebut.

Apakah kakek dan nenek diposisikan seperti kedua orang tua

dalam hal itu? Pendapat paling benar dalam madztrab syaf i adalah

disejajarkan. Lalu pendapat paling shatrih pula bahwa tidak dibedakan

antara orang tua yang merdeka dengan orang tua yang berstatus budak

dalam masalah ini, karena semurnya termasuk dalam kewajiban

berbakti. Sekiranya anak adalah budak lalu diberi izin oleh

majikannya maka tidak perlu lagi izin orang tua. Kedua orang tua

boleh menarik kembali izin yang telatr diberikan, kecuali bila si anak

telah berada dalam barisan tempur. Demikian pula bila keduanya

mempersyaratkan agar tidak berperang, tetapi si anak telah terlibat

langsung dalam peperangan, maka syarat itu tidak berlaku lagi'

Hadits ini dijadikan datil tentang haramnya bepergian tanpa izin

orang tua, karena jika jihad dilarang sementara keutamaannya

demikian besar, maka bepergian yang bersifat mubah lebih patut

dilarang bila tanpa izin. Hanya saja jika bepergian tersebut bertujuan

untuk mempelajari sesuatu yang fardhu ain dan itu merupakan satu-

satunya cara untuk mencapainy4 maka seseorang tidak dilarang untuk

bepergian meskipun tanpa izin orang tua. Adapun bila yang akan

dipelajari adalah fardhu kifayah maka dalam hal ini ada perbedaan

pendapat.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan tentang keutamaan

berbakti kepada kedua orang tua" mengagungkan hak keduanya, dan
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banyaknya pahala berbakti kepada mereka. Hal ini akan dijelaskan

pada pembahasan tentang adab.

139. Apa yang Dikatakan Tentang Lonceng dan Sebagainya di
Leher Unta

q)|tur',J\, it r..{ lf f i )& ,r jr Jl ,* lr ':? *
* e *i y it' & at Jt-, e os 'ir ;7i ^b hr

J;r,F'.,\v|d,i,r6tj,JG fr '+'l' if iG,,rtLi

\i ir7it\ i4-f,, ,f".#t ol t-, pt y tr ,t .i,r

'+y iix
3005. Dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abbad bin Tamim

bahwa Abu Basyir Al Anshari RA mengabarkan kepadanya bahwa dia

pematr bersama Rasulullah SAW dalam sebagian perjalanannya.

Abdullatr berkata, 'Aku kira dia berkata 'Dan manusia berada di

tempat bermalam mereka'. Rasulullah SAW mengirim utusan (seraya

bersabda), "Jangan engkau meninggalkan lalung dari tali (watar)

atau lcalung di leher unta, l<ccuoli diputus".

Keteransan Hadits:

(Bab apa yang dikatakan tentong lonceng don sepertinya di
leher unta). Maksudnya, tentang makruhnya perbuatan itu. Imam

Bukhari mengaitkannya dengan unta, karena hadits tersebut berbicara

tentang unta secara khusus.

i3 ej f. 1' * ,f (Dari Abdulah bin Abi Bakar), yakni

Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Abbad

bin Tamim adalah Al Mazini. Dia dan gurunya, dan periwayat darinya
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berasal dari kalangan Anshar Madinah. Abdullah dan Abbas tergolong

tabi'in.

i:fri A:b ht Q:'q:G\t f ui'oi lsrtrngguhnva Abu Basvir Al

Anshari mengabarknn kepadanya). Tidak ada hadits Abu Basyir

dalam Shahih Bukhari selain hadits yang satu ini. Dia telah disebutkan

Al Hakim dan Abu Ahmad di antara orang-orang yang tidak diketahui

namanya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Qais bin

Abdul Harir bin Amr, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan

menisbatkannya kepada Mazin Al Anshari. Akan tetapi pemyataan ini

perlu ditinjau lebih lanjut. Karena dalam riwayat Utsman bin Umar

dari Malik yang dikutip Ad-Daruquthni bahwa Abu Basyir

dinisbatkan kepada Sa'idi (Abu Basyir As-Sa'idi). Apabila nama

panggilan Qais adalah Abu Basyir, maka dia bukanlatr periwayat

hadits ini. Adapun Abu Basyir Al Mazini di tempat ini hidup hingga

tahun 60-an dan sempat menyaksikan perang Harrah, lalu terluka

dalam peristiwa itu dan meninggal dunia.

gU-;t * e (Pada sebagian perialanannya)' Saya belum

menemukan keterangan tentang perjalanan (safar) yang dimaksud.

J'6'rfr'+rlt '.tp 'J'6 
@UauUan berkata, olat mengira bahwa

dia berkata). Abdullatr adalatr Ibnu Abi Bakar sang periwayat hadits

ini. Seakan-akan dia ragu tentang kalimat ini. Namun, saya tidak

menemukan dari jalurnya melainkan tertulis seperti itu'

'3-\6 
ltalu beliau mengirim).Ibnu Abdil Barr berkata, "Dalam

riwayat Rauh bin Ubadah dari Malik dikatakan bahwa yang dikirim

adalah mantan budaknya yang bernamaZaid". Kemudian Ibnu Abdil

Barr berkomentar, ..Menurutku, dia adalah zaid bin Haritsah".

is:lo'ti ii,t'rt\ i4.yi e(Pada teher unta [adal kalung dari

tali atau l<alung). Demikian yang terdapat di tempat ini dengan

mengunakan kata 31 (aruu) yang berfungsi untuk menunjukkan

keraguan atau menyebutkan macamnya. Sementara dalam riwayat
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Abu Daud dari Al Qa'nabi disebutkan dengan lafazh,is;* l1 gon

tidak pula kalung). Kalimat ini merupakan penggunaan gaya bahasa

menyebut kata umum sesudah kata yang bersifat khusus. Versi ini
pula yang ditegaskan kebenarannya oleh Al Muhallab.

Versi pertama didukung oleh riwayat dari Malik bahwa dia
ditanya tentang kalung, maka dia berkata, tcflku tidak mendengar jika
hal itu makruh (tidak disukai) kecuali jika terbuat dari tali {watar)".
Ibnu Al Arabi berkata, "Barangkali orang yang tidak memiliki ilmu
tentang hadits telah mengubatr kata'wator'menjadi wabar (bulu)".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan oleh lbnu At-Tin bahwa

Ad-Dawudi secara tegas menukil dengan kata'wobm' seraya berkata,

"Wabar adalah sesuatu yang dicabut dari unta dan mirip dengan wol".
Kemudian Ibnu At-Tin berkata "Ad-Dawudi telatr merubatr

penulisan".

Mennrut Ibnu Al Jauzi, berkenaan dengan maksud kata watar
(talD di sini ada tiga pendapat:

Pertama, mereka biasa mengalung tmta dengan tali-tali yang

keras agar tidak terkena pengaruh tatapan mata yang dengki menurut
anggapan mereka. Maka mereka diperintah unruk memutuskannya

sebagai pemberitahuan batrwa tali-tali itu tidak dapat menolak sedikit
urusan Allah. Ini adalatr pendapat Imam Matik.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan itu dia sebu&an langsung

setelah menyebutkan hadits dalam kttab Al Muwaththa'serta dalam

riwayat Imam Muslim dan Abu Daud maupun selain keduanya. Imam
Malik berkata, "Aku berpendapat bahwa yang demikian itu untuk
menghindari pengaruh tatapan mata yang deneki". Pendapat Imam
Malik didukung oleh hadits Uqbatr bin Amir dari Nabi SAW yang

diriwayatkan Abu Daud, il Xur fif 
')i'e;i,5 'iO V (Barang siapa yang

menggantungkan tamimah maka Allah tidak menyempurnakan

untuknya). Tamimah kalung yang digantungkan untuk menghindari

oengaruh tatapan mata yang dengki ('ain) atau yang sepertinya.
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Ibnu Abdil Barr berkata, "Apabila orang yang

menggantungkannya berkeyakinan bahwa hal itu dapat menolak

pengaruh tatapan mata yang dengki, berarti dia yakin bahwa itu dapat

menolak takdir. Inilah keyakinan yang dilarang.

Kedua,larangan menggantungkan sesuatu di leher unta dengan

tujuan agar hewan itu tidak tercekik saat berlari kencang. Pendapat ini

diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan (sahabat Abu Hanifah).

Lalu Abu Ubaid memperkuat pendapat itu, dia berkata, "Perbuatan itu

dilarang karena dapat menyakiti hewan, mempersempit ruang

geraknya baik saat bernafas dan saat makan rumput. Terkadang tali itu

tersangkut pohon sehingga lehernnya tercekik atau terhalang untuk

berjalan."

Ketiga, tali itu mereka gunakan untuk menggantungkan lonceng

di leher unta itu sebagaimana yang disebutkan Al l(haththabi dan

inilah yang diindikasikan oleh bab yang dibuat Imam Bukhari.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Ummu

Habibah (Ummul mukminin) dari Nabi SAW, V.ui:tliSO'ar li6 1

'"t'1r lUatail(at tidak akan menyertai rombongan yang ada lonceng di

dalamnyo). Hadits yang sama telah dinukil pula oleh An-Nasa'i dari

hadits Ummu Salamah. Nampaknya, Imam Bukhari mengisyaratkan

kepada apa yang disebu&an pada sebagian jalurnya. Ad-Daruquthni

meriwayatkan dari jalur Utsman bin Umar dengan lafazh, iS:/J o;3 I

e \i i 'f e y, li it'y (Janganlah engkau meninggalkan

kalung dari tali dan lonceng pada leher unta melainknn diputus).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada perbedaan antara unta dan

selainnya dalam hal ini, kecuali menurut pendapat ketiga. Sebab

menggantungkan lonceng pada leher kuda tidak menjadi suatu

kebiasaan.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Wahab

Al Hassani, dari Nabi SAW, 313\\\ 'iiifii \ ,frb'Jiii) 'JiSt 
t:Ji1-,t
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(Ikatlah kuda dan kalungilah, dan jangan lcalian mengalunginya

dengan tali). Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut khusus

mengalungi unta. Barangkali pembatasan dengan unta pada judul bab

berdasarkan kebiasaan yang umum.

An-Nadhr bin Syamuel mematrami kata'watar' pada hadits ini
dengan arti pembalasan (ats-tsa'r). Dia berkata, "Maksudnya,
janganlah kalian menuntut balas dendam ala jahiliyah". Al Qurthubi
berkata, "Namlm, ini adalah penakwilan yang cukup jauh". Ats-Tsauri

berkata, "Penakwilan ini lemah". Namun, Waki' cenderung

mendukung pendapat An-Nadhr, dia berkata "Maknanya, janganlah

kalian menaiki kuda saat terjadi fitnah karena sesungguhnya orang

yang menaikinya tidak selamat dari dendam yang akan dibalasnya".

Dalil yang menunjukkan bahwa kata autaar di tempat ini adalah

watar (tali) bukan /sai (dendam) adalah ]ryuyut Abu Daud-dari
hadits Ruwaifa' bin Tsabit dari Nabi SAW, oP ,7:'.ifr ii ?uO V
i "ti tlsT;i lBarangsiapa mengikot jenggotnya atau mengalungkan

tali (watar) maka sesungguhnya Muhommad berlepas diri darinya).
Karena selurutr periwayat sepakat membacanya 'watar' .

Adapun lonceng adalatr sesuatu yang telatr dikenal. Kadang

dibaca jaras dan kadang dibaca 7'ars. Narnun, menurut penelitian

apabila dibaca jaras maka yang dimaksud adalatr bendanya,

sedangkan bila dibaca jars makamaksudnya adalatr suaranya.

Imam muslim meriwayatkan dari Hadits Al Ala' bin

Abdurrahman dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, otiilrJr 'fry ,1 rrrt

(Lonceng adalah seruling syetan). Hal ini menunjukkan bahwa

ketidaksukaan terhadap lonceng, dikarenakan suaranya. Sebab

suaranya memiliki keserupaan dengan suara bel atau gong, demikian
pula dengan bentuknya.

An-Nawawi dan selainnya berkata, "Mayorits ulama

mengatakan bahwa makruh disini adalah makruh tanzih, tetapi ada

pula yang mengatakan haram. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal

FATHUL BAARI _ 437



itu dilarang sebelum ada kebutuhan dan diperbolehkan apabila ada

kebutuhan". Dari Malik dikatakan bahwa yang dimakruhkan disini

adalah kalung dari tali. Adapun kalung yang terbuat dari selain tali

diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk menolak pengaruh

tatapan mata yang dengki ('ain).

Semua ini berhubungan dengan menggantungkart tamimah dan

selainnya yang tidak ada tulisan Al Qur'an-nya atau yang sepertinya.

Adapun sesuatu yang di dalamnya terdapat dzikir kepada Allah maka

tidak dilarang karena hal ini dilakukan untuk memohon keberkahan

dan berlindung dengan nama-Nya dan dzikir kepada-Nya. Juga tidak

dilarang menggantung sesuatu sebagai hiasan selama tidak untuk

kesombongan dan berlebih-lebihan (boros). Kemudian terjadi

perbedaan dalam hal menggantungkan bel/loncell g.

Ketiga, diperbolehkan sesuai kebutuhan. Di antara mereka ada

yang memperbolehkan jika ukurannya kecil dan tidak dengan ukuran

yang besar. Sehubungan dengan ini Ibnu Hibban mengemukakan

pendapat yang terkesan ganjil. Dia mengklaim bahwa malaikat tidak

menyertai rombongan yang terdapat di dalamnya lonceng atau bel jika

Rasulullah SAW berada pada rombongan itu.

140. Orang yang telah Mendaftarkan Diri dalam Pasukan, Lalu
Istrinya Keluar Untuk Haji, atau Ia mendapat Halangan, Maka

Apakah Diizinkan Untuk tidak lkut Perang?
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3006. Dari Ibnu Abbas RA, dia mendengar Nabi SAW bersabda,

"Janganlah seorang loki-laki menyepi dengan seorang wanita, dan
janganlah seorong wanita bepergian melainkan bersama

mahramnya". Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Watrai

Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendaftar pada perang ini dan itu,

tetapi istriku keluar untuk haji" Beliau bersabda" *Pergilah, lalu
tunaikan haji bersomo istrimu".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas. Di dalamnya

disebutkan 'pergilah, lalu kerjalran haji bersama isterimu'. Hadits ini
telah dijelaskan pada bagian akhir bab-bab tentang orang yang

terhalang untuk sampai ke Baitullah dalarn pembatrasan tentang haji.

Pelaiaran vang dapat diambil

l. Haji bagi laki-laki seperti dalam hadits tersebut adalatr lebih

utama daripada jihad, karena dengan demikian dia dapat

melaksanakan haji sunah selain haji wajib bagi istrinya.

Berkumpulnya hal itu baginya lebih utama daripada jihad yang

maslatratnya mungkin dicapai melalui orang lain.

2. Syariat mendaftar/mendata personil pasukan dan sikap Imam
yang memperhatikan kemaslatratan rakyatnya.

141. Mata-mata

Dan firman Allah, ;qii €tbj e\:tb r2ii*!s 1 (Jangalah kolian

menjadilrnn musuh-musulr-Xu dan musuh-mu-suhmu sebagai teman

setia). (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1). Kata tajassus artinya mencari-

cari/memata-matai.
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3007. Dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dia berkata: Aku

mendengar Ali RA berkata, "Rasulullah SAW mengutusku, aku

bersama Zubair dan Miqdad bin Al Aswad. Beliau bersabda,

'Pergilah kolian hingga mendatangi Raudhah Khakh, sesungguhnya

di sana terdapat searang wanita membswa surat, maka ambillah
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surat itu darinya'. Kami pun berangkat memacu kuda-kuda kami.

Hingga kami sampai ke Raudhah. Ternyata di sana kami mendapati

seorang wanita. Kami berkata, 'Kelurkanlah surat'. Dia berkata,

'Tidak ada surat apapun bersamaku'. Kami berkata, 'Hendaklah
engkau mengeluarkan surat atau kami akan melepaskan bajumu'.

Maka dia pun mengeluarkan surat dari sanggul rambutnya. Lalu kami

membawanya kepada Rasulullah SAW dan ternyata di dalamnya

terhrlis 'Dari Hathib bin Abi Balta'ah, kepada sekelompok orang di

antara penduduk Makkah'. Dia mengabarkan kepada mereka sebagian

urusan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Hathim,

apakah ini?' Dia berkata, 'Wahai Rasulullah SAW janganlah terburu-

buru menghukumku, sesungguhnya aku seorang yang hanya

bergabung dengan kaum Quraisy dan aku bukan tergolong mereka.

Sementara orang-orang yang bersamamu dari kaum Muhajirin
memiliki kerabat di Makkah yang melindungi keluarga-keluarga dan

harta-harta mereka. Maka aku ingin jika luput dariku hubungan nasab

di antara mereka, maka aku ingin mendapatkan pada mereka kekuatan

yang melindungi kaum kerabatku. Aku tidak melakukannya karena

kafir dan tidak pula murtad serta bukan karena ridha terhadap

kekufuran sesudah Islam'. Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh dia

telah berlcata benar kcpada kamu'. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah,

biarkanlah aku memenggal leher orang munafik ini'. Beliau berkata,

'Sesungguhnya dia ikut dalam perang Badar dan apakah yang engkau

ketatrui semoga Allah telah mengetahui para peserta perang Badar,

lalu berfirman'Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Aku

telah memberi ampunan kepada lcamu'." Sufyan berkata, "Dan sanad

apakatr ini?"

Keterangan:

(Bab mata-mota). Maksudnya, tentang hukumnya apabila

berasal dari pihak kafir, dan pensyaritaannya apabila berasal dari

pihak kaum muslimin.
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Kemungkinan letak kesesuian ayat dengan judul bab adalah apa

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir, bahwa kisah

yang tersebut dalam hadits bab ini menjadi sebab turunnya ayat di

atas, atau mungkin karena dari ayat ini disimpulkan hukum tentang

mata-mata orang kafir, yaitu jika sebagian kaum muslimin

mengetahuinya maka tidak boleh menyembunyikannya bahkan harus

melaporkan kepada imam (pemimpin) untuk segera diambil tindakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya membunuh

mata-mata orang kafir, yang akan dijelaskan setelah 31 bab.

Kemudian pada bab ini disebutkan hadits tentang kisah Hathib

bin Abu Balta'ah dan akan dibicarakan pada tafsir surah Al
Mumtahanah. Di tempat itu akan kami sebutkan wanita yang

dimaksud dan nama orang-orang Makkatr yang diketatrui hendak

disurati oleh Hathib.

Adapun perkataan Su&an 'dan sanad apakah ini?' yakni dia

takjub akan ke/siqahan para periwayatnya dan silsilahnya yang

bersambung.

142. Pakaian untuk Tawanan

):i i:; ok LI :,Su t:"it ?ut ,g,l' 1o ;1e ry ti? *
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3008. Dari Amr, dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata,

"Ketika perang Badar, didatangkan para tawanan dan didatangkan Al
Abbas tanpa mengenakan pakaian. Maka Nabi SAW mencari gamis
(pakaian) untuknya, lalu mereka mendapati gamis AMullah bin Ubay
pas untuknya. Nabi SAW memakaikan gamis itu kepadanya. Oleh
karena itu, Nabi SAW menanggalkan gamis yang sedang beliau
pakai".

Ibnu Uyainah berkata 'Nabi SAW memiliki utang budi
padanya, maka beliau ingin membalasnya".

Keteransan:

(Bab pakaian untuk pora towonot), yakni pakaian yang dapat

menutup aurat mereka, karena aurat tidak boleh dilihat.

Amr yang dimaksud adalah Amr bin Dinar.

c3(;\gj f i'i o€ ti lx"tiko p"r*,g Bad& didatangkan para

tawanan). Maksudnya, tawanan dari kaum musyrikin

Abbas yang dimaksud adalah Abbas bin Abdul Muththalib.

* 'r*- Qtas untubtya). Hal ini, karena Abbas adalah orang

yang sangat tinggi, dan demikian halnya dmgan Abdullah bin Ubay.

l:ai e!, 4 pi * Xt, e C, U'drf (oteh sebab itu

Nabi SAW menanggalkan gamis yot g sedong beliau palcai).

Maksudnya, menanggalkannya untuk Abdullah bin Ubay saat

pemakamannya. Hal itu telah disebutkan pada bagian akhir
pembahasan tentang jenazah, serta kemungkinan bahwa kalimat ini
disisipkan oleh para periwayat. Adapun lafazh pada bagian akhir
hadits, "Ibnu Uyainah berkata, 'Beliau memiliki utang budi', yakni
beliau SAW berutang budi pada AMullah bin Ubay. Inilah
kesimpulan dari apa yang disebutkan pada pembatrasan tentang
jenazah, yakni kalimat 'mereka berpendapat--. dan seterusnya'.
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143. Keutamaan Orang yang Menjadi Perantara Bagi Seseorang

Masuk Islam

^+?'t i;Ut,Se ,JE * ut *.i; hr 'q',F t
hr l-i ^:r,- JL &t, t* \t')t'"r+L\ ,# t; *t
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3009. Dari Sahal RA 6/akni Ibnu Sa'ad), dia berkata, "Nabi

SAW bersabda pada perang Khaibar, 'Sungguh besok aht akan

memberilran bendera lcepada seorang laki-laH yang Allah almn

memberi lrcmenangan di tangannya, dia mencintai Allah dan Rasul'

Nya serta dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya'. Malam itu manusia

saling bertanya siapa di antara mereka yang akan diberi. Pagi harinya

mereka semur datang mengharapkannya. Nabi SAW bertany4

'Dimana Ali?' Dikatakan, 'Dia menderita sakit kedua matanya'.

Beliau meludahi kedua matanya dan mendoakannya, maka dia

sembuh seakan-akan tidak pernah menderita sakit. Lalu beliau

memberikan bendera kepadanya. Dia (Ali) berkata, 'Aku memerangi

mereka hingga mereka sama seperti kita?' Beliau bersabda,

'Berangkatlah sebagaimana l<eadaanmu hingga engkau turun di

tempat mereka. Kemudian aiaklah mereks kepada Islam dan

beritahukan kepada mereka apa yang wajib atas mereka. Demi Allah,

bahwa Allah memberi petunjuk seseorang korenamu itu lebih baik
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bagimu daripada englrau memiliki unto merah (horta yang sangat

berharga)'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Safial bin Sa'ad tentang

kisah Ali pada perang Khaibar. Kolerasi hadits dengan judul bab

terdapat pada kalimat, "Bahwa Allah memberi petwfuk seseorang

karenamu itu lebih baik bagimu daripada engleau memiliki unta

merah." Kisah ini akan dijelaskan lebih detil @a pembahasan

tentang peperangan.

144. Para Tawanen Dibohnggu

'+,Jtr';r.jf io' *,4t Jr,e\,'.*rr;;,r: t
J-,vl-lr e '&jlt obrs- c, n\,

3010. Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersaM4
*Allah ta$ub atas suatu koum yang nos* surga fuIan kcadaan

terbelenggu."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah

RA, *Allah takjub atas suatu koum yang masuk surga dalam kcadaan

terbelenggu." Abu Daud meriwayatkan dari jatru Hammad bin

Salamah dari Muhammad bin Ziyaddengan tafa?h, :--t"ir 
jl qiud-

,t.7yIY (dituntun ke surga dengan belenggu/rantaf. Penjetasan

'takjub' yang berkaitan dengan Allah telah disebutkan pada bagian

awal pembahasan tentang jihad. Maksudnya adalah firlha atau yang

sepertinya.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Apabila yang dimaksud adalah

meletakkan belenggu di leher dalam arti yang sebenamya, maka

sesuai dengan judul bab. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah

makna majaz untuk mengungkapkan keterpaksaan, maka ini tidak

sesuai.,, saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa maksud keberadaan

belenggu di leher-leher mereka terkait dengan keadaan di dunia, maka

tidak ada halangan jika dipahami dalam arti yang sebenaranya' Jadi

maksudnya, mereka masuk surga dan sebelum memeluk Islam mereka

terbelenggu (sebagai tawanan).

Pada tafsir surah Aali Imraan akan disebutkan dari Abu

Hurairah sehubungan dengan firman Allah, "Kalian odalah sebaik-

baik umat yang dikeluarkan untuk manttsio." Dia berkata, uttJt'p

f>u:li *.,ib's-,;;Ateli i,p:l(;lt eff,o'tfu- OW. (sebaik-baik

manusia bagi manusia, mereka didatanglran dengan belenggu di

leher-leher mereka hingga mereka masuk Islam)'

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudnya, mereka ditawan dan

dirantai. Ketika mereka mengetahui kebenaran Islam, maka mereka

memeluknya dengan suka rela sehingga mereka masuk surga. Untuk

itu, paksaan untuk menawan dan membelenggu merupakan sebab

pertama. Seakan-akan belenggu itu digunakan untuk mengungkapkan

bentuk pemaksaan. Oleh karena belenggu ini menjadi sebab yang

memasukkan ke dalam surga maka faktor penyebab ini diposisikan

sebagai sebab itu sendiri."

Ath-Thaibi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud belenggu

adalah daya talik kebenaran terhadap hamba-hamba Allah dari

kesesatan kepada petunjuk, dan dari keterjerumusan dalam tabiat yang

rendah kepada derajat yang tinggi." Akan tetapi hadits yang

disebutkan pada tafsir surah Aali Imraan menunjukkan bahwa yang

demikian itu dipahami dalam arti yang sebenamya bukan secara

majazi. Riwayat senada dinukil Abu Thufail, "sesungguhnya Nabi

sAw bersabda, 'i 
Lii ,6ts #>t.J' eF Jliyt; ,ft ,4Ls i;1t

tx:li ,f.Wt;.J oiTWt;g:;.ff'4i? ,jd rili F I' ir-;
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,4:;J (Aku melihat manusia dori umatku dituntun ke surgo dengan

terbelenggu dalam keadaan terpol*a'. Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, siapakah mereka?' Beliau menjawab, '(mereka) Kaum
dari bangsa Ajam (non-Arab) yang ditawan oleh kaum Muhajirin, lalu
mereka masuk Islam dalam keadoan terpal<sa'.).

Ismail Al Harbi tidak sependapat bila hadits tersebut dipahami
dalam arti yang sebenamya. Dia berkata, "Maknanya, mereka dituntun
kepada Islam dengan terpaks4 maka hal itu menjadi sebab mereka
masuk surga. Bukan berarti disana benar-benar ada belenggu."

Ulama selainnya berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah
orang-orang Islam ditawan kaum kafir lalu meninggal atau dibunuh,
maka mereka akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Dalam hal
ini "kebangkitan"diungkapkan dengan 'masuk surga' karena adanya
kepastian batrwa mereka akan masuk surga setelah itu."

145. Keutamaan Orang yang Masuk Islam dari Ahli Kitab
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3011. Dari Abu Burdah, bahwa dia mendengar bapaknya
(menceritakan) dari Nabi SAW, "Tigo golongan diberi pahala dua
kali; seseorong yang memiliki budak perempuon lalu mengajarinya
sersya memperbaiki pengajarannya, dia mengajarinya adab dengan
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sebaik-bailmya, lalu dia memerdekakan don menikahinya, maka

bagtnya dua pahala; Seorang muhnin ahli Kitab yang dahulunya

beriman lalu beriman kepada Nabi SAW, maka baginya duo pahola;
Seorang budak yang menunoikan hak Allah serta memberi nasihat

kepada majikannya." Asy-Sya'bi berkata, "Aku telah memberikannya

kepadamu tanpa imbalan apapun. Sementara dahulu seseorang

melakukan perjalanan ke Madinah untuk mendapatkan yang lebih

rendah darinya."

Keteranqan:

Dalam bab ini Imam Buk:hari menyebutkan hadits Abu Burdah

dari bapakny4 dari Nabi SAW, "Tiga golongan diberi pahala dua

kolf'. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang

memerdekakan budak. Al Muhallab berkata, "Teks hadits hanya

berbicara tentang tiga golongan tersebut, tetapi maksudnya adalah

untuk menyebutkan semua orang yang memperbaiki dua hal dalam

semun kebaikan."

Hadits pada bab di atas telah dijelaskan pada pembahasan

tentang Ilmu. Sedangkan masalah orang yang memerdekakan budak

kemudian menikahinya akan dijelaskan pada pembahasan tentang

nikah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Mukmin Ahli Kitab harus beriman

kepada Nabi kita SAW, berdasarkan perjanjian yang Allah ambil dari

rnereka. Disaat Nabi SAW diutus maka keimanannya itu tetap

berlangsung, lalu bagaimana dikatakan imannya ganda hingga

mendapatkan pahala ganda pula?" Kemudian dia menjawab,

"sesungguhnya keimanannya yang pertama berkisar pada keyakinan

bahwa pemilik sifat-sifat demikian adalah Rasul. Sedangkan

keimanannya yarrg kedua berkisar pada keyakinan trahwa Muhammad

adalah Rasul yang dimaksud. Dengan demikian ada perbedaan,

sehingga keimanannya menj adi ganda."
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Ada pula kemungkinan dia diberi pahala ganda karena sikapnya
yang tidak menentang sebagaimana dilakukan oleh Ahli Kitab lainnya
yang disesatkan Allah setelah mereka mengetahuinya. Pahala yang

kedua dia dapatkan karena jihad yang dilakukan terhadap dirinya
untuk menyelisihi orang-orang yang sepertinya.

146. Penghuni Tempat Tinggal Diserang Pada Malam Hari, Lalu
Anak-anak dan Kaum Wanita Dibunuh

Kata bayaatan artinya malam (Qs. Al A'raaf l7l a dan 97 serta

Yuunus [0]: 50). Katalanubayyitannahu jugaberarti malam (Qs.An-
Naml : 49). Demikian juga kata bayyata artinya malam (Qs. An-
Nisaa' [a]:81)
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3An. Dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah RA, dia
berkata, "Nabi SAW melewatiku di Abwa' 

-atau 
di Waddan- maka

beliau ditanya tentang penghuni tempat tinggal dari kaum musyrikin
yang diserang malam hari dan para wanita serta anak-anak mereka
terbunuh. Beliau bersabda, 'Merelra (pora wanita dan anak-anak)
termasuk mereka (l*um musyrikin)'. Aku mendengar beliau SAW
bersabda, 'Tidak ada daerah terlarang kecuali untuk Allah dan Rasul-
Irlya SAW'."
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i ,ri,s JG k'p- l; ,'&,g, 'ju ,-'Jat ,f {& ;t ,f
e.q e

3013. Dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b, dia berkata, "Mereka
(wanita dan anak-anak) termasuk mereka (kaum musyrikin)." Beliau

tidak mengatakan seperti perkataan Amr, "Mereka (wanita dan anak-

anak) termasuk bapak-bapak mereka."

Keterangan lladits:

(Bab penghuni tempat tinggal diserang pada malam hari lalu
anak-anak dan lraum wanita dibunuh). Maksudnya, apakah perbuatan

ini diperbolehkan atau tidak?

Dikaitkannya dengan anak-anak dan wanita adalah untuk

menunjukkan bahwa perbedaan pendapat hanya berkisar pada masalah

tersebut, dan menyerang di waktu malam tanpa membunuh kedua

golongan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Imam Ahmad

berkata, *Tidak ada larangan menyerang pada malam hari, dan aku

tidak mengetahui seorang pun yang menganggapnya makruh."

(Kato bryaatan artinya malam). Demikian yang tercantum pada

semua naskah, yakni dengan kata bayaatan. Inilah kebiasaan Imam

Bukhari; apabila dalam hadits ada kata yang sama seperti di dalam Al

Qur'an, maka dia menyebutkan penafsiran kata yang ada dalam Al

Qur'an itu. Hal itu dilakukannya untuk mengumpulkan dua maslahat

dan tabarruk (mencari berkah) dengan dua perkara sekaligus.

Dalam riwayat selain Abu Dzar (di tempat ini) terdapat

tambahan, 'oKata lanubayyitannahu artinya malam, dan kata bayyata
juga berarti malam." Inilah makna kata dalam Al Qur'an yang berasal

dari kata tersebut. Adapun yang terakhir (yaitu lafazh bayyata)

maksudnya adalah firman Allah surah An-Nisaa' [5] ayat 81, "Uttb "4.

i:t-|,gir 'p'e 
$ebagian mereka mengatur siasat di malam hari
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[mengambil keputusanJ lain dari yang telah engkou katakon). Versi
ini terdapat dalam tujuh macam bacaan Al Qur'an yang masyhur.

lbnu Al Manayyar mengemukakan pendapat yang tidak umum,

dia merubah kata'bayaatan' menjadi'niyaamcn '(tidur). Maka teks

hadits tersebut menurutnya adalah, ^)t 6|-gy3)tjirfijr at:$ (Anak-

anak terbunuh saat tidur di malam hari). Kemudian dia berkata,

"Sangat mengherankan sikap Imam Bukhari yang menambahkan kata

'niyaaman ' (tidur) pada judul bab, padahal itu tidak disebutkan dalam

hadits secara tekstual kecuali dari segi cakupannya saja. Sebab bila
penyerangan itu dilakukan pada malam hari maka pada umumnya

kebanyakan mereka dalam keadaan tidur. Akan tetapi apa faidah

dikaitkan dengan kondisi tidur, padahal hukumnya sama baik mereka

tidur atau terjaga? Kecuali dikatakan batrwa membunuh mereka saat

tidur termasuk pembunuhan tiba-secara tiba dibandingkan jika mereka
dalam keadaan terjaga. Maka Imam Bukfiari hendak menyitir tentang

bolehnya perbuatan ini'."

Kata'bayaal' dalam hadits bararti menyeftrng kaum kafir di
malam hari tanpa dapat dibedakan antara individu-individu mereka.

,Fi (ditanya). Saya belum menemukan keterangan tentang

orang yang bertanya. Namun, saya mendapatkan dalam Shahih lbnu
Hibban dari jalur Muhammad bin Amr dan Az-brhn melalui sanad-

nya dari Ash-Sha'b, dia berkata, :lit'* Pi y h, ,b fu )i.1c.lL
'g.ji :$'6 1a;'&)ki * ]*it (Aku bertanya kepada Rasulullah SAW

tentang anak-anak laum musyrikin, apakoh kita (boleh) membunuh

mereka bersama orang-orang musyrik itu? Beliau menjawab, 'Ya!).
Dari sini diketahui bahwa orang yang bertanya adalah periwayat

hadits itu sendiri.

Jr'J-Jl i|* (tentang penghuni tempat tinggat)" N{aksudnya

adalah penghuni rumah. Demikian yang terdapat dalam Shahih

Bukhari dan selainnya., Akan tetapi pada sebagian naskah Shahih

Muslim disebutkan, g.ytjjJt ,f ,y-'(Ditanya tentang anak-anak). Iyadh
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berkata, "Versi pertama lebih benar." Adapun versi kedua telah diberi
legitimasi yang cukup jelas oleh Imam An-Nawawi.

e'i (mereka [paro wanita dan anak-anakJ termasuk mereka

[kaum musyrikinJ). Maksudnya, mereka sama dari segi hukum dalam
kondisi tersebut. Hal ini bukan berarti boleh membunuh para wanita
dan anak-anak dengan sengaja. Namun, yang dimaksud adalah apabila
untuk sampai kepada laki-laki dewasa harus melewati kaum wanita
dan anak-anak, lalu mereka terbunuh karena bercampur baur dengan
kaum laki-laki maka hal itu diperbolehkan.

', 
l-. tr , .O3.j!-v;l;t (Aku mendengar beliau bersabda). Demikian yang

dunukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Abu
Dzar disebutkan, (Maka aht mendengarnya). Namun, lafa:/r-

yang pertama lebih jelas. Adapun kalimat, !i* y.itir,e, | (Tidak

ada daerah terlarong kecuoli untuk Allah dan Rasul-Nya), telah
dijelaskan pada pembahasan tentang minuman.

Ibnu Uyainah biasa menceritakan hadits ini dengan dua versi.
Pertama, dalam sanadnya dia tidak menyebutkan kata-kata yang
menunjukkan bahwa setiap periwayat telah mendengar dari gurunya.

Kedua, dia menyebutkan hal itu. Lalu bagian terakhir terbagi menjadi
dua bagian. Pertam4 dia menyebutkan telah mendengar dari Amr bin
Dinar dari Az-Zuhri dari Nabi SAW. Kedua, dia menyebutkan telah
mendengar langsung dari Az-Zr*rri. Selanjutnya, kami akan
menyebutkan rahasia perbedaan ini pada redaksi hadits, yaitu bahwa
dalam riwayat Amr bin Dinar disebutkan, "Mereka (anak-anak dan
wanita) termasuk bapak-bapak mereka." Sedangkan dalam riwayat
Az-Ztthi disebutkan, "Merekn (anak-anak dan wanita) termasuk
mer e ka (korm musyr ikin) ."

Perkara ini telah diterangkan oleh Al Ismaili dalam riwayatnya
dari Al Ja'far Al Firyabi dari Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari
dalam riwayat ini), dia menyebutkan hadits, Ialu berkata, "Ali berkata,
Sufran mengulanginya dalam majlis ini sebanyak dua kali."
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Adapun lafazh yang disebutkan pada bab di atas, *dad, Az-hthri
dari Nabi SAW", memberi asumsi bahwa riwayat Amr bin Dinar dari

Az-Zuhri sama seperti ini, yaitu bersifat mursal. Asumsi inilah yang

dijadikan kesimpulan sebagian pensyarah Shahih Bukhari. Akan tetapi

sebenarnya tidak demikian, sebab Al Ismaili meriwayatkan dari jalur
Al Abbas bin Yazid, "Sufuan menceritakan kepada kami, 'Biasanya

Amr menceritakan kepada kami (sebelum Az-Zuhri datang ke

Madinah), dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Ash-
Sha'b'. Lalu Sufuan berkata, 'Kemudian Az-Zuhi datang kepada

kami dan aku mendengarnya mengulanginya'." Lalu dia menyebutkan

hadits di atas.

Al Ismaili memberi tambahan dari jalur Ja'far Al Firyabi, dari

Ali, dari Sufuan, "Adapun Az-Zului apabila menceritakan hadits ini
maka dia berkata, 'Ibnu Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku dari
pamannya, bahwa Rasuiullah SAW ketika mengirim utusan kepada

Ibnu Abi Al Haqiq, dia melarang untuk membunuh wanita dan anak-
arak'." Hadits yang semakna telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari
jalur lain, dari Az-Zt*ui. Seakan-akan Az-Zrthi hendak mensinyalir
bahwa hadits As-Sha'b telahmansulh (dihapus hukumnya).

Malik dan Al Auza'i berkata, "Tidak boleh membunuh wanita
dan anak-anak bagaimanapun keadaannya. Sekiranya musuh

menjadikan wanita dan anak-anak sebagai tameng, atau mereka

berlindung dalam benteng,.atau berada di perahu lalu menjadikan

anak-anak dan wanita bersama mereka maka tidak boleh memanah

atau membakar mereka." Ibnu Hibban memberi tambahan pada bagian

akhir hadits As-Sha'b, "Setelah itu beliau SAW melarang membunuh

mereka pada perang Hunain." Akan tetapi keterangan ini hanya

berasal dari periwayat dan disisipkan dalam hadits Ash-Sha'b.

Masalah penyisipan perkataan periwayat pada hadits ini telah

dijelaskan dalam Sunan Abu Daud, dan di bagian akhir dia berkata,

"Suffan berkata, Az-Zrfi'rt berkata, 'Setelah itu Rasulullah SAW
melarang membunuh wanita dan anak-anak'."
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Pernyataan bahwa membunuh wanita dan anak-anak dilarang
pada perang Hunain telah didukung oleh hadits Riyah bin Ar-Rabi,,

+ rii-frs'# 1{ p $v'6ur,if1 Sui lnetrau bersabda

kepada salah seorang di antara mereka, 'susullah Khalid, katakan
kepadanya jangan membunuh anak-anak dan orong sewaan'.)
Sedangkan Khalid pertama kali ikut perang bersama Rasulullah pada
saat pembebasan kota Makkatr. Pada tahun itu juga terjadi perang
Hunain.

Ath-Thabarani menyebutkan dalam kltab Al Ausath dari hadits
Ibnu Umar, dia berkata , il:t;ii y;urg.ik *i * ht e'4t ,yt $
,r4: &.G :yUf r; :lui (fetrka Nabi SAW memasuki tata Makkah

didatanglron kcpadanya seorang wanita yang terbunuh, maka beliau
bersabda, 'Wanita ini tidaHah turut berperang'. Setelah itu beliau
melarang perbuatan ini). Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al
Marasil dari Ikrimah, *d! L.jjii,il'p 6l, pt yil' .* otr';tt
c,srrtit qdsii ,!, l?,, Uvt ,Jlri Jui rel-te '*;,, ,rt3t ,y ,f Ui St ,,Sui

,s)tF i,f ui jL| ,qlit & f;"t;sf lsrsurssuhnya Nabi SAW.

melihat seorang wanita terbunuh di rhaif,, mako beliau bersabda,
'Bukankah aht telah melarang membunuh wanita? Siapakah yang
telah membunuhnya?' Seorang laki-laki berkota, 'Aku wahai
Rasulullah! Afu memboncengnya nomun dio melawanku dan
bermalrsud membunuhku maka aku pun membunuhnya'. Makn Nabi
SAW memerintahkan agar wanita itu dilatburkan). Kemungkinan
riwayat-riwayat ini menceritakan kejadian yang berbeda-beda.

Para ulama cenderung untuk menggabungkan kedua hadits
tersebut sebagaimana yang telah disebutkan. Ini adalah pendapat
Imam Syaf i dan para ulama Kufah. Mereka berkata, ..Apabila

seorang wanita ikut berperang maka boleh dibunuh." Ibnu Habib
(salah seorang ulama mazhab Maliki) berkata, "Tidak boleh
membunuh wanita secara sengaja meskipun dia ikut berperang,
kecuali jika dia terlibat langsung membunuh atau bermaksud
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melakukan pembunuhan." Dia juga berkata, "Demikian halnya dengan

anak-anak yang hampir baligh."

Pendapat Jumhur didukung oleh riwayat Daud, An-Nasa'i dan

Ibnu Hibban dari hadits Riyah bin Rabi' At-Tamimi, nr .rt 4t t 
gt

'*.A,:yU,& s,'Jtii'rJ:-frii;r 61;'t"U u"Bt 61jtr" e*t y
(Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangon.
Maka beliau melihot orong-orong berkumpul. Lalu beliau melihat
wanita yang terbunuh. Maka beliau SAW bersabda, 'sungguh wanita
ini tidaklah ikut berperang'.). Secara implisit jika dia ikut berperang

maka boleh dibunuh.

Seluruh ulama sepakat (seperti dinukil oleh Ibnu Baththal dan
selainnya) tidak memperbolehkan membunuh wanita dan anak-anak
secara sengaja. Adapun larangan membunuh wanita dikarenakan
mereka adalah orang yang lemah. Sedangkan larangan membunuh
anak-anak dikarenakan mereka belum melakukan kekufuran.
Disamping itu membiarkan mereka hidup dapat bermanfaat baik
dijadikan budak atau tukar menukar tawanan.

Al Hazimi telah menukil perkataan yang memperbolehkan
membunuh wanita dan anak-anak sesuai makna lahiriah hadits Ash-
Sha'b. Dia mengklaim hadits ini telah menghapus larangan yang
dikandung oleh hadits-hadits lain. Tapi pendapat ini cukup ganjil.
Lalu pada pembahasan tentang hukuman qishash akan dibahas tentang
hukum membunuh wanitayang murtad.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan yang membolehkan
melakukan perbuatan berdasarkan hadits yang umum hingga ada dalil
yang mengkhususkannya. Sebab para sahabat berpegang kepada dalil-
dalil umum yang memerintahkan membunuh orang-orang musyrik.
Kemudian Nabi SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak

maka hal ini telah membatasi cakupan umum tersebut. Perkara ini
dapat pula dijadikan dalil tentang bolehnya mengakhirkan penjelasan

dari waktu pembicaraan hingga waktu dibutuhkannya penjelasan

tersebut.
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Dari hadits tersebut disimpulkan tentang bantahan atas sikap

mereka yang menghindarkan diri dari wanita dan hata benda lainnya

karena bersikap zuhud. Sebab wanita dan harta benda meski

mendatangkan mudharat dalam agama, tetapi dihindari sebatas

mudharat tadi. Jika mudharat ini ada maka perlu menghindarkan diri
namun bila tidak ada maka hendaklah hal-hal itu diambil menurut

kebutuhan.

147. Membunuh Anak-anak dalam Peperangan

,,r ,;.t :tii;r}t;7f& hr ,*')t:rb'oi e6'*
t\41tybt;- i' Jh'Sf;:;rh *, y iu, ,a}t qs

ot*ertj:Lit' S*,
3014. Dari Nafi', batrwa AMullah RA mengabarkan kepadany4

"Sesungguhnya seorang wanita ditemukan pada sebagian peperangan

Rasulullatr SAW dalam keadaan terbunuh. Maka Rasulullah SAW

mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak."

148. Membunuh Wanita dalam Peperangan

qu- f e'-dr*,i?yt o;i :Jv tt?'?nr €.r, ; it *
,r *, y\t ;* |tJ;, ,#t *j y\, & yt);'

.o$,,stt:At ,y
3015. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pernah seorang wanita

ditemukan dalam keadaan terbunuh dalam sebagian peperangan

Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah SAW melarang membunuh

wanita dan anak-anak."
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Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits yang telatr

disebutkan pada bab sebelumnya, namun melalui jalur Ubaidillah bin

Umar dengan lafazh'melarang'. Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Ishaq bin Ibrahim dalam Musnad-ny4 hanya saja pada bagian

akhirnya diberi tambahan, '# ,i-j-tzart i 4 ji6lttat ini disetujui

oleh Abu Usamah dan berkata 'Ya). Atas dasar ini, maka hadits di
atas tidak dapat dijadikan hujjatr bagi mereka yang mengatakan,

"Apabila seseorang berkata kepada grrunya, 'Si fulan telatt

menceritakan kepada kamu begini dan begitu', lalu si guru diam,

maka hal ini diperbolehkan selama ada fbktor yang mengindikasikan

bahwa si guru menyetujuinya" Sebab pada jalur lain hadits tersebut

nampak bahwa Abu Usamah tidak hanya diarn ketika muridnya flshaq
bin Ibrahim) berkata dernikian.

Hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah ini (yakni

membuntfi wanita dan anak-anak) telah dibahas pada bab

sebelumnya. Ath-Thabarani dalam krtab Al Ausath dari Abu Sa'id, dia

berkata, |it l#,{";r:J'ts o$,et, ,F *'{t *,tit;t; lt J:'r,#
(Rasulullah SAI{ melorang membumrh wanita dan anak-anak serrya
bers abda,' Keduanya unnk yang mengusainya'.).

149. TidakBoleh Menyiksa dengan Adzrb Allah

*?'r j; lnr Jirrk,Jvlfr*-?ur ulrr;; ,rj r
iC'; .)6u..*;fG *t *r$ ;i,*i ay:$a ?* e. *t
'oi'€,f;l ;L :ssiHt *ri f *i y \t * h Jy,
6;Gt a_j.iur lt A t;J-v igr 

"o* r:>"; ex ry;
,tJ.lfu
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3016. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
mengirim suatu pasukan seraya bersabda, 'Jika kamu mendopati fulan
dan fulan maka bakarlah keduanya dengan api'. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda ketika kami hendak berangkat,
'Sesungguhnya alru memerintahl<an kalian untuk membakar fulan dan

fulan, dan sesungguhnya api tidak digunakan untuk menyil<sa kecuali
oleh Allah, apabila kalian mendapati keduanya maka bunuhlah

merelca'."

tt :Ju" f& G.t * tt t|t? '& ?nr ,g, V'ol d* ,f
7t".,rti* I 'jti pr y\t * utt'o\ ;+;f 'n6*' 

.ilfu 4, JT. i ,*i yht Jr'*:ttitt *'&Aat il
3017. Dari Ikrimah, batrwa Ali RA membakar suatu kaum lalu

hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, "sekiranya aku
niscaya tidak akan membakar mereka. Sebab Nabi SAW bersabda,

'Jonganlah lcalian merryiksa dengan adzab Allah'. Akan tetapi aku
akan membunuh mereka seperti sabda Nabi SAW 'Barangsiapa

mengganti agamanya (murtad) mala bunuhlah dia'."

Keteransan Hadits:

Imam Bukhari menetapkan hukum masalah ini dengan tegas,

karena menurutnya dalilnya sangat jelas. Namun, hal ini berlaku
apabila membakar bukan satu-satunya jalan untuk mengalahkan orang

kafir dalam peperangan.

i-5 hr 'r.bji;:) grt fi (darr Abu Hurairatr). Demikian yang

terdapat dalam semua jalur periwayatan dari Al-Laits, yakni antara

Sulaiman bin Yasar dengan Abu Hurairah tidak terdapat seorang

periwayat. Hal serupa disebutkan pula oleh An-Nasa'i dari jalur Amr
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bin Al Harits dan sebagainya dari Bukair. Riwayat yang dimaksud
telah disebutkan beberapa bab terdahulu dengan sonadyangmu'allaq.

Akan tetapi Muhammad bin Ishaq menyelisihi mereka, dia
menukil dalam kitab sirah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Bukair lalu
menyisipkan antara Sulaiman dengan Abu Hurairah seorang
periwayat, yaitu Abu Ishaq Ad-Dausi. Demikian juga Ad-Darimi,
Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hibban menukil dalam kitab shahift-nya dari
jalur Ibnu Ishaq. Imam At-Tirmidzi menyitir riwayat ini, tetapi dia
menukil pemyataan Imam Bukhari bahwa riwayat Al-Laits lebih
shahih. Sulaiman telah terbukti secara sah pernatr mendengar riwayat
dari Abu Hurairah, sementara dia bukan seorang periwayat yang
mudallis. Dengan demikian riwayat Ibnu Ishaq termasuk tambahan
pada s anad yang maushul.

-,yii r-.bri ii-+iit,,Suf f e*t *?r' ,3; !, lyrtl;.
(Rasulullah sAW mengirimkan dalam suatu pasukan sercrya bersabda,
'Ji lra lramu mendapati ful an... dan fulan). At-Tirmidzi menambatrkan

dalam riwayatnya dari Qutaibah melalui di atas, t'-i 4 *: tO",
orang laki-laki dari kaum Quraisy). Sementara dalam riwayat Ibnu
Ishaq disebutkan, (3 uf t-f *i * n, ,)b !, J'F|66.(Rasutuilah
sAW mengutus sotu ekspedisi sementara aht termasuk di daramnya).

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa pemimpin ekspedisi tersebut
adalatr Hamzah bin Amr Al Aslami. Hal ini diriwayatkan Abu Daud
melalui jalurnya dengan sanad yang shahih, Jdu, 6i t {li V+i'ot
(Jilca lramu mendapati fulan maka balarlah ia dengon api), yay,ni

dalam bentuk tunggal. Hal serupa kami nukil pula dalam kitab
Fawa'id Ali bin Harb dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Abi Najih (secara
mursal) lalu disebutkan bahwa laki-laki yang dimaksud bemama
Habbar bin Al Aswad. Kemudian dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan, ',#s'*: jtU',i* qiit }''Jti lr-li i'r:Cb e*r'ol
,tluraL}:;,i (Jila kamu mendapatr nabmr Orn,qi dr*oa drn ,rorrr[
laki-laki yang telah melokukan apo yang dia telah lakukan terhadap
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Zainab. maka bql(arlah keduanya dengan api). Maksudnya, Zainab
binti Rasulullah SAW.

Adapun kisahnya bahwa suami Zainab (Abu Al Ash bin Ar-
Rabi') ketika ditawan oleh para sahabat dibebaskan oleh Rasulullah
SAW dari Madinah dengan syarat dia harus memberangkatkan
putrinya, Zainab. Sesampainya di Makkah Abu Al Ash melaksanakan
syarat dari Rasulullah SAW. Akan tetapi keberangkatanZainab diikuti
oleh Habbar bin Al Aswad bersama seorang sahabatnya. Keduanya

menusuk perut unta yang ditunggangi Zainab sehingga dia terjatuh
dan menderita sakit. Kisah ini cukup masyhur dikutip oleh Ibnu Ishaq

dan sejarawan lainnya. Dia berkata dalam riwayatnya, 'q) 135 $€j
z..Si}t'*'f t *t# J,r ,p .1' J'y3 d.(Keduanya menusuk

perut [unta milikJ'Zafnab binti Rasu]uiah SAW saat dia keluar dari
Makkah).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Ibnu
Abu Najih, |i;i *;r ar ,J2 l' )"i *4; qat )*\r i. ,,:^'ot
:tt,Juit-f *i io &',p l' J?t,si ;,*d;it blY j €t:*
, ,*' q ';\ ull ,j,t I ,o' ii,*i'j f ,g" 'i |:#,i ;ti;.;t

1' y'l'ji a:L.Ji- of t;\.r;X (sesungguhnya Habbar bin Al Aswad

menusuk Zainab binti Rasulullah SAW dengan sesuatu ketika berada

dalam tandu, akibatnya dia terjotuh. Maka Rasulullah SAW mengutus

satu elrspedisi seroya bersabda, 'Jika kalian mendapatinya letakkan di
antara dua tumpukan kayu lalu bokarlah'. Kemudian beliau bersabda,
'Sesungguhnya aku malu kepada Alloh, tidak patut bagi seseorang
menyiksa dengan adzab Allah'.). Maka penyebutan Habbar sendirian
dikarenakan dia adalah dalang perbuatan itu, sedangkan temannya
hanya sebagai pengikut.

Ibnu As-Sakan menyebutkan (dalam riwayatnya dari jalur Ibnu
Ishaq) seorang laki-laki lain, yaitu Nafi' bin Abdu Qais. Inilah yang

ditegaskan Ibnu Hisyam dalam kitabnya Zawa'id As-Sirah. As-Suhaili
m*riwayatkan dalam Musnad Al Bqzzar bahwa iaki-laki yang lainnya
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adalah Khalid bin Abdu Qais. Namun, barangkali ini adalah

kekeliruan dalam penyalinan naskah. Sebab yang benar adalah Nafi'
bukan Khalid. Demikian pula yang terdapat dalam naskah sumber

Musnad Al Bazzar serta yang disebutkan oleh Ibnu Basykuwal dalam

Musnad Al Bazzar. Kemudian Muhammad bin Utsman bin Abi
Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya At-Tarikh dari jalur Ibnu

Lahi'ah seperti itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Habbar yang disebut-sebut di

tempat ini sempat masuk Islam. Dalam riwayat Ibnu Abi Najih

disebutkan ,?qi iitl.]i 'a$bbl?,'Y P foa fidak ditemuknn oleh

elrspedisi tersebut, namun dia masuk Islam lalu hijrah). Kemudian

disebutkan tentang kronologis dia masuk Islam.

Habbar memiliki satu riwayat yang dinukil Ath-Thabarani dan

yang lain dikutip oleh Ibnu Mandatr. Imam Bukhari menyebutkan

dalam kitabnya At-TariWr batrwa Sulaiman bin Yasar telah menukil
pula satu riwayat dari Habbar mengenai kisah antara dirinya dengan

Umar tentang haji. Habbar hidup hingga masa pemerintahan

Muawiyatr. Adapun temannya tidak saya temtrkan disebut-sebut di

antara satrabat. Barangkali dia meninggal sebelum sempat masuk

Islam.

tiA,r-,3J |'Ft y\, e i'r*3'Jti f (Kemudian

Rasulullah SAW bersabda kctika lcami hendok keluar). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan, grliri ril u! @ngga kctil@ esok harinya).

Sementara dalam riwayat Amr bin Al Harits disebutkan, 
-t'rb\:i agti

Ajt L$]f (Kami mendatanginya untuk mengucapkan perpisahan

saat lrami akan berangkar). Dalam riwayat Ibnu Lahi'ah disebutkan,

G:r3 rlli lret*a kami mengucapkan perpisahan). Kemudian dalam

riwayat Hamzah Al Aslami disebutkan ,'d+j g-lir-.i t" 5? @t"
berbaliklalu beliau memanggillu maka aku pun kembali).
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ir rt Q ?k I 1hr'oy1(Dan sesungguhnya api tidak digunaknn

untuk menyil<sa kecuali oleh Allah). Ini adalah kalimat berita yang

bermakna larangan. Dalam riwayat Ibnu Lahi'ah disebutkan, l Ji:t

,#" (dan sesungguhnya tidaHah patut). Sedangkan dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan, hr f t $u. qk- oi ,#\'^fi Ul-f) f (Kemudian

alat berpendapat bahwasanya tidak patut untuk menyilaa dengan api

lrecuali Allah). Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud

dari Nabi SAW, 16' Ll f1 
1r3r,,, 

aiii- oi \f,;;-1ill.lSesungguhnya tidak

patut menyiksa dengan api kecuali Sang Pencipta apf.) Sehubungan

dengan hadits ini terdapat kisah tersendiri.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum membakar.

Umar dan Ibnu Abbas serta selain keduanya tidak menyukai secara

mutlak, baik disebabkan oleh kekufuran saat perang atau dalam

rangka qishash. Namun, perbuatan ini diperbolehkan oleh Ali, Khalid
bin Walid dan selain keduanya. Permasalahan membakar dalam

kaitannya sebagai pelaksanaan qishash akan dibahas kemudian.

Menurut Al Muhallab bahwa larangan ini tidak berindikasi

haram, tetapi hanya menunjukkan sifat tawadhu' (rendah hati). Dalil
yang menunjukkan bolehnya membakar adalah perbuatan sahabat.

Nabi SAW sendiri pernah mencungkil mata orang-orang Urainah

dengan besi yang dipanaskan. Begitu pula Abu Bakar telah membakar

para pemberontak di hadapan para sahabat. Khalid bin Al Walid

membakar orang-orang yang murtad. Mayoritas ulama Madinah

memperbolehkan membakar benteng maupun perahu meski ada

penghuninya, seperti dikatakan oleh Ats-Tsauri dan Al Auza'i.

Menurut Ibnu Al Manayyar dan ulama-ulama yang lain bahwa

semua dalil yang dikemukakan Al Muhallab tidak dapat dijadikan

hujjah untuk memperbolehkan menyiksa dengan cara membakar.

Sebab kisah suku Urainah adalah sebagai qishash bagi mereka, atau

hadits tentang kisatr tersebut telah mansukh (dihapus) seperti yang

telah dijelaskan. Adapun perbuatan sahabat yang memperbolehkan
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tertolak oleh pendapat sahabat lain yang melarang. Lalu kisah
pembakaran benteng dan kapal hanya dapat dilakukan dalam kondisi
darurat yang tidak ada jalan lain untuk mengalahkan musuh kecuali
dengan menggunakan api. Bahkan sebagian ulama berpendapat jika
hal itu terpaksa dilakukan maka disyaratkan tidak ada kaum wanita
dan anak-anak. Adapun makna zhahir hadia yang ada di bab ini
menunjukkan pengharaman sehingga menjadi penghapus (nasikh)
perintah terdahulu, baik berdasarkan rnnahyu maupun ijtihad Nabi
SAW sendiri. Namun, hal ini dipahami juga bertaku bagi mereka yang
melakukannya terhadap individu tertentu

Dalam madzhab Imam Malik tsdadi perbedaan pendapat

sehubungan dengan pokok masalah di atas; yakni tentang pengasapan
dan melakukan qishash dengan menggunakan api.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Diperbolehkan menetapkan hukum s€suatu berdasarkan ijtihad,
lalu meralatnya.

2. Disukainya menyebutkan dalil saat menetapkan hukum untuk
menghilangkan ketidakj elasan.

3. Mewakilkan dalam masalah lrudud (hukuman) atau yang
sepertinya.

4. Waktu yang lama tidak membatalkan hukuman bagi yang

berhak mendapatkannya

5. Tidak disukai membunuh binatang, seperti kutu dengan
menggunakan api.

6. Hadits dapat menghapuskan hukum yang dikandung oleh hadits
lain, menurut kesepakatan ulama

7. Disyariatkan bagi yang bepedan untuk mengucapkan
perpisahan dengan para negerinya, begitu juga
sebaliknya.
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8. Diperbolehkan menghapus suatu hukum sebelum diamalkan

atau sebelum ada kesempatan untuk mengamalkannya. Masalah

ini telah disepakati, kecuali oleh sebagian golongan Mu'tazilah
seperti dinukil oleh Abu Bakar bin Al Arabi. Perkara ini bukan

masalah masyhur dalam bidang ushul fikih tentang wajibnya
mengamalkan dalil yang menghapus (nasikh) sebelum

mengetahuinya. Sebagian permasalahan ini telah dijelaskan pada

bagian awal pembahasan tentang shalat ketika membicarakan

hadits tentang isra'. Para ulama sepakat bahwa jika mereka telah

mengetahui dalil yang menghapus, maka hukumnya telah wajib
bagi mereka. Adapun bila mereka tidak sempat mengetahui

maka mayoritas ulama mengatakan hukum tersebut tidak
berlaku bagi mereka. Namun, ada pula yang mengatakan hukum
tersebut telah berlaku dari segi dzimmah (tanggung jawab)

seperti oftrng yang tidur, hanya saja dia dimaafkan.

Ji O? +'oi (Sesungguhnya Ali membakar suatu kaum).

Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, jJ-3-iit 0;14?'01
(Sesungguhnya Ali membalmr orang-orang murtad), yakni kaum

zindiqlkafir. Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dan Muhammad bin

Abbad yang dikutip oleh Al Ismaili dari Sufuan disebutkan, t:-ie '4,:t

'q:r{ili ,* C,; ;-iit tsirxi trit;.l o1!s g:ej qfl: :6-s i. @tat

melihat Amr bin Dinar, AWub dan Ammar Ad-Duhani berkumpul lalu
memperbincangkan orang-orang yang dibakar oleh Ali. Ayyub

berkata...) lalu disebutkan hadits di atas... Ammar berkata, 'Dia tidak
membakar mereka, tetapi dia menggali lubang untuk mereka lalu
menghubungkan lubang yang satunya dengan yang lain, kemudian dia

mengasapi mereka'. Maka Amr bin Dinar berkat4 seorang penyair

berkata;

Hendaklah kematian menjemputku dimana ia sukai.

Jika ia tidak menjernputku di antara dua lubang.
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Disaat mereka mengumpulkan kayu dan menyalakan api.

Disanalah kematian yang tunai tanpa dapat diutang."

Seakan-akan Amr bin dinar hendak membantah perkataan

Ammar Ad-Duhani yang menafikan pembakaran yang dilakukan oleh
AIi RA.

Kemudian saya (Ibnu Hajar) mendapati pada j:uz ketiga hadits

Abu Thahir Al Mukhlis dikatakan, "Lawin menceritakan kepada kami,
dari kami Suffan bin Uyainah...". Lalu dia menyebutkan hadits itu
dari Ayyub secara tersendiri, begitu juga hadits Ammar. Ibnu

Qutaibah berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Amr bin Dinar
maka dia mengingkarinya seraya berkata, 'Lalu dimanakah
perkataannya; aku menyalakan apiku dan memanggil qanbara'."
Berdasarkan hal ini maka tampaklah kebenaran dugaanku.

Imam Bukhari akan menyebutkan pada kitab Istitabat Al
Murtaddin (perintah bertaubat untuk orang-orang murtad) di akhir
masalah hudud (hukuman), dari Hammad bin 7aid, dari Ayyub, dari

Ikrimah, dia berkata , n+?tit:iiV AJ (Para zindiq dihadapkan

lrcpada Ali, makn dia membakar mereka). Dalam riwayat Imam

Ahmad melalui jalur ini disebutkan, 'g;i is€i, :llf i iA.et V'ot
'j#5i C;t'j'a*6 )6,V6|3 lsrrrngguhnya didatangkan lrcpada

Ali suatu kaum yang terdiri dari orang-orang zindiq, dan bersama

mereka terdapat buku. Maka Ali memerintahkan agar api dinyalaknn
kemudian beliau membakar mereka bersama buku-buku mereka).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ubaid

dari bapaknyu,"'e'g|g: ,i$it oil]flV?t eiri"-li oi:t*i"d$ o'g

4,\'* tL{ ft. *i'* r ,fri5' t7u6;tXt ;rl.;"li i,i.sr e'#'i
)6urf4:F ,et;}(Pernah ada orang-orong yang menyembah patung

secara diam-diam namun menerima pemberian (dari negara)" Maka
mereka dihadapkan kepada Ali dan dimasukkan ke dalam peniara.
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Setelah itu Ali bermusyawarah dengan manusia. Mereka berkata,

'Bunuhlah mereka'. Ali berkata, 'Tidok, bahkan aku aksn melakukon

terhadap mereka sebagaimana yang mereka lakukan terhadap bapak

kita', Ibrahim. Ali pun membakar mereka dengan api).

i'y't 'i.iir 
I ,itt',J(1i yht }* dt";t\ lKorrno Nabi SAW

bersabdo, "Janganlah kalian menyil<sa dengan adzab Allah). Lafazh
ini lebih tegas menunjukkan larangan dalam hadits sebelumnya. Imam

Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i menukil dari jalur lain dari Ayyub,

lalu pada bagian akhirnya ditambahkan, "Hal itu sampai kepada Ali,
dia berkata, 'Celaka Ibnu Abbas'." Adapun kalimat, "Barangsiapa

mengganti agomanya (murtad) maka bunuhlah dia," akan dijelaskan

pada pembahasan tentang meminta orang-orang murtad untuk

bertaubat.

lS0. "Sesudah ltu Kamu Boleh Membeboskan Mereka Atau
Menerima Tebusan." (Qs. Muhammad $7lz a)

,? ,t)i'd ofl bf ll of r;y 
"V:'* 

l';', .^;r; 4r; *
a,-1r ($fu | -?? o$;'-,rr1, ,J '4x- 

'-- ,to':\r ; rt
Sehubungan dengan masalah ini disebutkan hadits Tsumamah.

Dan firman Allah, "Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai

tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di mukn bumi -
hingga ia menang atas musuhnya di muks bumi- ksmu menyukai

harta benda dunia..." (Qs. Al Anfaal [8]: 67)

Keteransan Hadits:

(Bab sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau

menerima tebusan). Seakan-akan Imam Bukhari hendak menyitir
hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah bin Utsal saat masuk
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Islam. Hadits yang dimaksud akan disebutkan dengan sanad yang
maushul di akhir pembahasan tentang peperangan. Adapun yang

dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, q", #'Ol: ,g; 
'1 Jiit ,ft ol

'+ 
';'a.b f j6i' |i--i'8 bt-, ,f,g u.tb (Jika engkau membunuh

maka engkau telah membunuh oronf yong memiliki kehormatan
dorah, jika engkau memberi nilonat maka engkau memberi nilvnat
kepada orang yang bersyukur, dan jika engkau menginginlan harta
maka mintalah darinya opa yong engkau kehendaki). Perkataan
Tsumamah dijadikan sebagai dalil sebab Nabi SAW menyetujuinya
dan tidak mengingkarinya, bahkan setelah itu beliau membebaskan

nya.

Maka peristiwa itu memperkuat pendapat jumhur ulama batrwa
urusan tawanan perang laki-laki yang kafir diseratrkan kepada imam
(pemimpin). Pemimpin mengambil kebijakan yang lebih menguntung
kan bagi Islam dan kaum muslimin terhadap tawanan itu.

Az-Ztthi, Mujatrid dan sebagian ulama berpendapat, ..Pada

dasarnya tidak diperbolehkan mengambil tebusan dari tawanan perang

yang kafir." Sementara Al Hasan dan Atha' berpendapat, "Tawanan
perang tidak boleh dibunuh, tetapi dibebaskan atau diambil tebusan

darinya." Imam Malik tidak membolehkan membebaskan tawanan
perang secara gratis (yakni tanpa tebusan). Sedangkan para ulama
Madzhab Hanafi berpenadat batrwa tawanan perang yang kafir tidak
boleh dibebaskan, baik dengan tebusan atau tanpa tebusan, bahkan
tawanan tersebut harus dilepaskan kembali sebagai musuh."

Menurut .4,th-Thahawi bahwa makna lahiriah ayat menjadi
hujjah bagi jumhur ulama. Demikian pula dengan hadits Abu Hurairah
tentang kisah Tsumamah. Namun, dalam kisah Tsumamah disebutkan
tentang pembunuhan.

Abu Bakar Ar-Razi berkata, "Para sahabat kami berhujjah
(tentang tidak disukainya mengambil tebusan harta dari kaum
musyrikin) dengan firman Allah, |i;, tll'ry-""f 't:rj {knlau bukon

ketetapan dari Alloh yang telah terdahulu). Akan tetapi ayat ini tidak
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dapat mendukung pendapat mereka. Karena ayat tersebut turun

sebelum dihalalkan mengambil harta rampasan perang. Sementara

mengambil tebusan harta dari orang kafir setelah dihalalkan

mengambil rampasan, bukan sesuatu yang tidak disukai."

Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah pendapat yang

benar. Ibnu Qayyim dalam kitab Al Huda menyebutkan tentang

perbedaan mana yang lebih unggul antara dua perkara; apakatr yang

disarankan oleh Abu Bakar, yaitu mengambil tebusan dari para

tawanan, atau yang disarankan oleh Umar, yaifu membunuh mereka?

Sekelompok ulama mendukung pendapat Umar berdasarkan makna

lahiriah ayat tersebut serta kisatr yang ada dari hadits Umar, yaitu

sabda Nabi sAW,it:.rit APt .prrir i3)i;bi * ,f i U 6.i g*"
menangis l@tika siksa dihadapkan kepoda para sahabatmu karena

sikap mereka yang mengambil tebusan). Sekelompok ulama

mendukung pendapat Abu Bakar dengan alasan bahwa memang safim

inilah yang berlaku saat itu karena sesuai dengan firman Allah, 'Kalau

bukan lrarena kctetapan terdahulu'. Pendapat Abu Bakar sesuai

dengan hadits, * r+iLJ; (Rahmat-Ku telah mendahului

kemorahan-Kz). Disamping itu, hal ini telatr mendatangkan kebaikan

yang besar sesudahny4 karena banyak di antara mereka yang masuk

Islam, baik para satrabat maupun anak-anak mereka yang dilahirkan

sesudah itu, dan masih banyak kebaikan lainnya. Adapun ancaman

untuk disiksa {ipatrami- berlaku bagi mereka yang memilih

mengambil tebusan karena menginginkan kepentingan dunia semata,

tetapi Allah telatr memaafkan mereka atas perbuatannya."

Hadits Umar yang disebutkan di tempat ini telah diriwayatkan

Imam Ahmad secara panjang lebar, yang kandungan utamanya

terdapat dalam Shahih Muslimdengan sanad seperti yang disebutkan.

$L-lr ,;r* o:\i f':\r 4 (di muka bumi, kalian menginginknn

lremewohan kehidupan dunia). Demikian yang tecantum dalam

riwayat Abu Dzar dan Karimah. Namun,lafazh ini tidak tercantum

pada catatan periwayat lainnya.
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Penafsiran kata yutskhino dengan arti 'memenangkan'

merupakan pendapat Abu Ubaidah. Dia menambahkan, 'memenang
kan dengan sepenuhnya'. Dari Mujahid dikatakan, "Kata itskhaan
artinya membunuh". Ada pula yang mengatakan membunuh dengan

kejam. Sebagian mengatakan maknanya adalah 'hingga berhasil eksis

di muka bumi'. Asal kata itskhaan dalam bahasa artinya kekerasan

dan kekuatan.

Imam Bukhari hendak menyebutkan ayat ini untuk menyitir
pendapat Mujahid dan selainnya yang tidak membolehkan mengambil

tebusan dari para tawanan kafir. Cara penetapan hujjah bagi mereka
dari ayat ini adalah; bahwa Allah mengingkari pembebasan tawanan
kafir pada perang Badar dengan tebusan harta, maka hal ini
menunjukkan bahwa itu tidak boleh dilakukan sesudahnya. Mereka
juga berhujah dengan firman Allah, i'7frj31 tiS $t gtio
(Bunuhlah orqng-orang musyrik dimana saja kamu dopati mereka).

Menurut mereka, bahwa tidak ada pengecualian dari hal itu selain

orang-orang yang boleh diambil jizy*, (upeti) dari mereka."

Menurut Adh-Dhahhak bahwa firman Allah, it.*l thy2'fi 96y
(Sesudah itu kamu boleh membebasksn mereka atau mengambil

tebusan)justru telah menghapus ayat,'p'5.43i* o5 g,ir rytit"
(Bunuhlah orqng-orang musyrik dimona soja kamu dapati mereka).

Abu Ubaid berkata, "Tidak ada penghapusan dari ayat-ayat ini,
bahkan semuanya tetap berlaku. Karena Nabi SAW telah menerapkan

seluruh indikasinya pada semua kebijakan beliau. Beliau membunuh

sebagian orang kafir pada perang Badar, mengambil tebusan dari
sebaginnya dan membebaskan sebagian yang lain. Beliau juga

membunuh bani Quraizhah, dan membebaskan bani Musthalik. Beliau
membunuh Ibnu Khathal dan selainnya di Makkah lalu membebaskan

penduduk Makkah yang lain. Beliau menahan suku Hawazin dan

kemudian membebaskan mereka. Beliau juga membebaskan

Tsumamah bin Utsal. Maka, semua ini menjadi petunjuk yang
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menguatkan pendapat jumhur ulama, bahwa masalah tawanan kafir
diseratrkan kepada kebijakan imam (pemimpin).

Masalah tawanan perang dapat disimpulkan, bahwa imam
memilih (sesudatr mereka ditawan) antara menetapkan upeti bagi yang

disyariatkan untuk dikenai upeti, membunuh, memperbudak, atau

membebaskan dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Semua yang

telah dijelaskan berkenaan dengan kaum laki-laki yang dewasa.

Adapun kaum wanita dan anak-anak, mereka dijadikan budak setelah

ditawan. Selain itu boleh melakukan tukar menukar antara orang

muslim laki-laki maupun perempuan dengan tawanan wanita kafir.
Sekiranya tawanan itu masuk Islam maka tidak boleh dibunuh,

menurut kesepakatan ulama. Namun, apakah dia tetap menjadi budak

atau tetap berlaku baginya pilihan-pilihan yang lain? Dalam hal ini
terdapat dua pendapat menurut para ulama."

151. Apakah Tawanan Boleh Membunuh atau Menipu Orang
yang Menahannya Hingga Dia Selamat Dari Orang-orang Kafir?

Sehubungan I)engan Masalah Ini Dinukil Dari Al Miswar Dari
Nabi SAW.

Keterangan:

Imam Bukhari mensinyalir kisah Abu Bashir yang telah

dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang syarat-syarat. Kisah

itu mempunyai hubungan dengan judul bab ini. Masalah ini termasuk

hal-hal yang diperselisihkan. Oleh karena itu, Imam Bukhari tidak

menetapkan hukumnya secara tegas.

Mentrrut jumhur ulama, apabila musuh memberinya

kepercayaan (amanah) maka harus dipenuhi. Bahkan menurut Imam

Malik, tawanan tidak boleh melarikan diri dari orang-orang kafir.
Akan tetapi Asyhab tidak sependapat dengan pandangan ini.
Menurutnya, sekiranya tawanan muslim dibawa orang kafir untuk

diambil tebusan, maka dia boleh membunuh orang kafir itu.
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Abu Hanifah dan Ath-Thabari berkata, 'oTindakan tawanan yang

mengikat perjanjian dengan orang kafir (untuk tidak melarikan diri)
adalah batil. Untuk itu, dia boleh untuk tidak memenuhi perjanjian

itu." Para ulama madzhab Syaf i berpendapat, tawanan muslim boleh

melarikan diri dari orang-orang kafir. Tapi tidak boleh mengambil

harta benda mereka. Menurut mereka, apabila tidak ada perjanjian

(untuk tidak melarikan diri) antara tawanan dengan orang-orang kafir,
maka dia boleh melepaskan diri dari mereka dengan segala cara

meskipun harus membunuh, mengarnbil harta, membakar tempat

tinggal atau selain itu".

Dalam kisah Abu Bashir tidak ditemukan penegasan bahwa

antara dirinya dengan dua utusan Quraisy yang menjemputnya

terdapat perjanjian. Oleh karena itu, dia membunuh salah seorang di
antara kedua laki-laki tersebut, dan yang satunya meloloskan diri.
Namun, Nabi SAW tidak mengingkari perbuatannya.

152. Apabila Orang Musyrik Membakar Orang Muslim Apakah
Dia Juga Harus Dibakar?

tbl',"oi ^*?rt i*, J6 ; ;i t' J- V; ,.

,{^it f,o;v *', ^11?rt ;*7t

::k r;'rit t;r-,t) s:}t t-F) try') G+ ,h W.i6 e.t;.f

'*,;.-tl)t 4 *; y\t ,k 4tA/t 6v a.>a1 ';;
,. . , .1 a !, tit o(. c t, cl .?'-: . . -t ", 

t..i,.',4 ..
4u.,pt € s#): r*l' P *rg.t e;klFj

a. '.o'- c t ,.'.'. '-o .o . -a. ?. c t. ,i , o ti.'.r1 o . o li
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A,^t

ct2 jl.

PS qle dll sl-a 'i-ti ?or

('t;;1\i q.f*j
3018. Dari Anas bin Malik RA, bahwa satu kelompok dari suku

Ukl sebanyak delapan oruurg datang kepada Nabi SAW. Mereka
merasa tidak cocok dengan iklim Madinah. Mereka berkata, "Wahai
Rasulullah, carilah untuk kami susu." Beliau bersabda, "Aku tidak
mendapati untuk ksmu kecuali hendakloh knmu pergi ke tempat

beberapa ekar unto." Mereka pun pergi dan minum air kencingnya

serta susunya hingga mereka sehat dan gemuk. Setelah itu mereka

membturuh penggembal*ya mengambil unta serta kafir setelah

beriman. Lalu datanglah suara meminta pertolongan kepada Nabi
SAW. Maka beliau mengirim orang-orang untuk mencari. Belum lagi
matahari meninggi hingga mereka telah dihadapkan. Beliau
memotong tangan dan kaki merek4 kemudian memerintahkan untuk
memanaskan besi lalu ditempelkan ke mata mereka setelah itu mereka

dilemparkan di tempat yang panas. Mereka minta minum tetapi tidak
diberi minum hingga mereka mati."

Abu Qilabatr berkata "Mereka membunuh, mencuri, memerangi

Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi."

Keterangan lladits:

(Bab apabila orang musyrik membakar orang muslim apaknh

dia juga harus dibakar?'). Maksudnya, sebagai balasan atas

perbuatannya. Judul bab ini lebih tepat disebutkan sebelum dua bab,

dan barangkali disebutkannya di tempat ini berasal dari para penyalin

naskah. Pandangan ini didukung oleh kenyataan tidak dicantumkanya

dalam riwayat An-Nasafi. Bahkan dalam riwayatnya disebutkan bab,

"Apabila Orang Musyrik Membakar..." disebutkan setelah bab

"Tidak Boleh Menyiksa Dengan Adzab Allah". Seakan-akan Imam
Bukhari hendak mensinyalir bahwa larangan pada lafazh, "Tidak
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boleh menyiksa dengan adzab Allah," khusus dilakukan bukan dalam
rangka qishash sebagaimana yang telah disebutkan.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang
kisah suku urainah. Namun, tidak ada keterangan bahwa mereka
membakar penggembala unta tersebut. Kemungkinan Imam Bukhari
hendak menjelaskan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur hadits
tersebut, yaitu riwayat yang dikutip Imam Muslim dari Anas, F 6l
,rblr ;,pi tfu'dt ,,;lt '*i|cj * ht e'dt (Hanya saja Nabi

SAW mencungkil mqta orang-orang (Jrainah karena mereka
m enc ungkil mat a par a p e n gge mb al a).

Ibnu Baththal berkata, "sekiranya lafazh ini tidak disebutkan
dalam iwayat, maka bolehnya menyiksa dengan api dapat
disimpulkan dari kisah orang-orang Urainah. Karena apabila
mencungkil mata mereka dengan besi panas diperbolehkan meskipun
mereka tidak melakukan hal serupa terhadap kaum musrimin, maka
tentu yang demikian lebih dibolehkan lagi jika mereka telah
melakukannya terhadap kaum muslimin."

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang bersuci di
bab, "Kencing Unta," yaitu di bagian akhir bab-bab tentang wudhu
sebelum pembahasan tentang mandi.

153. Bab

*t *\t .A lt J;;'+ :Jv iLi't *er r;u sri ,r
;7r ;ullu ,F ::nr;G ,:V\t, q u:; *j ,j;

'# f\t qali *ryi ru:t:*;ti ai1 ir
3019. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku -"rd.rrru.

Rasulullah sAw bersabda, 'seekor semut mengigit salah seorang
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nabi, malra dia memerintahkan membakar kampung semut. Lalu Allah
mewahyulmn kepadanya; engkau digigit oleh sekeor semut (namun)

engkou telah membakar satu umat di antara umat-umat yang
bertasbih (kepada Allah)'."

Keterangan Hadits:

Demikian para periwayat menukil tanpa judul. Hal itu berfungsi

sebagai pemisah antar bab. Adapun kesesuaiannya dengan bab

sebelumnya terletak pada larangan berlebihan dalam membakar
hingga mengenai yang tidak berhak untuk dibakar. Sebab Imam
Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang pembakaran

kampung semut, dan mensinyalir lafazh yang terdapat pada sebagian

j alurnya, i 

-tj 
ei3 W It eit ?u'o1 1,ltt ot, mew ahyuknn ke p adanya

'Mengapa bukan seel<or semut fsaja yang dibakarJ'). Maksudnya,
apabila nabi tersebut membakar semut yang menggigitnya saja (satu

semut) niscaya tidak akan dicela. Namun, berdalil dengan kisah ini
sangat terkait dengan permasalahan; apakah syariat orang sebelum

kita dapat juga menjadi syariat bagi kita?

Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan.

154. Pembakaran Rumah-rumah dan Pohon Kurma

q: f 4-iti,'l:":, y\t ,k )tJ;., C.Jts ,/f *
sr.iJb:rl ,i6 -y,qt* ;3.'e e.6 o6's-'aAAt

t *'t,Jv,F aGri t;s')'Gi q *b iy't'*
q :b q. :rwi';i Ui:r,-r,t r* q. A*'1p^ ;'' iJi
,€ W"i c:#r r*lfth:u ,C.'i; (,r iklr, X'"6ist :Jv1
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3020. ,*, Jarir, Oru O".Uu,u, "Rasulullah SAW bersabda

kepadaku, 'Tidakkah engkau mau membuatku beristirahat dari
(gangguan) Dzul Khalashah' 

-yaitu 
rumah di Khats'am yang diberi

nama Ka'bah Al Yamaniyah- dia berkata, 'Aku pun berangkat

bersama 150 penunggang kuda yang berasal dari Ahmas. Mereka

adalah orang-orang yang mahir dalam menunggang kuda'. Dia

berkata, 'Adapun aku tidak mahir menunggang kuda. Maka beliau

memukul dadaku seraya berdoa, 'Ya Allah jadikanlah dia penunggang

yang mahir dan pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk'. Dia
berangkat ke tempat itu, lalu menghancurkan dan membakarnya

kemudian mengirim utusan kepada Rasulullah mengabarkan kepada

beliau. Utusan Jarir berkata, 'Demi yang mengutusmu dengan

kebenaran, aku tidak mendatangimu hingga aku meninggalkannya.

Seakan-akan ia unta yang bercap atau berkudis'. Dia berkata, "Nabi

memohon keberkahan untuk kuda-kuda Ahmas dan kaum laki-lakinya

sebanyak lima kali."

b̂t'ob:,
,a/^t

!; *j* o';;* zz I o

-P ul
o,,.PI

3021. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, 'Nabi SAW membakar

kebun kurma bani Nadhir."

Keteransan Hadits:

(Bab pembakaran rumah-rumah dan pohon kurma), yakni milik
kaum musyrikin. Demikian yang tercantum pada semua naskah, yaitu

I '"r, . -a , 'r,l ,, t o.

dt Of :dle l^{je f
tJ'
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dengan kata 'pembakaran' (barq [Arab]). Akan tetapi ini perlu diteliti,
karena bentuk mashdar (infinitif) dari kata 'haruoqa' bukan 'harq'

tetapi 'tabriiq' dan'ifuraag'. Sebab ia berasal dari kata kerja yang

terdiri dari empat huruf (ruba'i). Maka barangkali yang benar pada

bab ini adalah 'horraqo' (membakar), yakni dalam bentuk kata kerja

lampau. Ini pula yang sesuai dengan lafazh hadits. Adapun pelakunya

tidak disebutkan secara redaksional, yaitu Nabi SAW, baik dengan

perbuatan beliau atau berdasarkan izin dari beliau. Sementara pada

bab sebelummnya Imam Bukhari telah menyebutkan bab dengan

judul, "Apabila Orang Musyrik Membakar".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits yang sangat

jelas mengindikasikan kandungan judul bab. Salah satunya berasal

dari Jarir tentang kisah Dzul Khalashah yang akan dijelaskan pada

bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Adapun lafazh di

tempat ini, yaitu 'Ka'bah Yamaniyah', artinya adalah Ka'bah di arah

Yaman menurut pendapat ulama Basrah.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Umar, "Rasulullah SAW

membakar kurma bani Nadhir". Imam Bukhari menyebutkannya

seciua ringkas. Lalu pada pembahasan tentang peperangan disebutkan

kembali dan dijelaskan secara lengkap.

Mayoritas ulama memperbolehkan membakar dan menghancur

kan negeri musuh. Tapi Al Attza'i, Al-Laits dan Abu Tsaur tidak

menyukainya. Mereka berhujjah dengan wasiat Abu Bakar terhadap

pasukannya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Namun, Ath-

Thabari menanggapinya bahwa larangan membakar berlaku jika hal

itu dilakukan dengan sengaja. Berbeda apabila hal itu dilakukan di

sela-sela peperangan seperti yang terjadi saat melempar manianiq

(ketapel) kearah penduduk Tahif. Jawaban ini mirip dengan

jawabannya tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak. Apa

yang dia katakan menjadi pandangan kebanyakan ulama. Hal yang

serupa adalah membunuh dengan cara menenggelamkan.

Ulama selainnya berkata, "Abu Bakar melarang tentaranya

melakukan hal itu, karena dia mengetahui negeri-negeri itu akan
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ditaklukkan. Maka dia ingin membiarkan sebagaimana adanya untuk

kaum muslimin."

155. Membunuh Orang Musyrik yang Tidur

+; ir ,p it J;, u:. iJu
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3022. Dari Al Bara' bin Azib RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

mengirim sekelompok kaum Anshar kepada Abu Rafi' untuk
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membunuhnya. Salah seorang laki-laki dari mereka berangkat dan

masuk ke dalam benteng. Laki-laki itu berkata, 'Aku masuk ke

kandang hewan temak mereka'. Dia berkata, 'Lalu mereka menutup

pintu benteng. Kemudian mereka kehilangan seekor keledai milik
mereka, maka mereka pun keluar mencarinya. Aku keluar bersama

orang-orang yang keluar untuk memperlihatkan bahwa aku mencari

bersama mereka. [^alu mereka mendapatkan keledai itu, maka mereka

masuk dan aku pun masuk. Mereka menutup pintu benteng di malam

hari dan meletakkan kunci-kunci di satu lubang di dinding yang aku

lihat. Ketika mereka telah tidur aku mengambil kunci-kunci dan

membuka pintu benteng. Kemudian aku masuk menemui Abu Rafi'
seraya berkata; 'Wahai Abu Rafi'. Dia pun menjawabku. Aku
mendekati sumber suara lalu memukulnya. Dia berteriak, maka aku

cepat-cepat keluar. Kemudian aku datang dan kembali seakan-akan

hendak menolongnya. Aku berkata; wahai Abu Rafi' 
-seraya

mengubah suaraku- 'Ada apa dengan engkau, cekalakah ibumu'.
Aku berkata, 'Ada apa denganmu?' Dia berkata, 'Aku tidak tahu siapa

yang masuk kepadaku dan memukulku'. Dia berkata, 'Aku pun

meletakkan pedangku di perutnya kemudian menekannya hingga

menembus tulang. Setelah itu aku keluar dengan panik. Aku
mendatangi tangga milik mereka untuk turun namun aku terjatuh

sehingga kakiku memar. Aku pun keluar menemui sahabat-sahabatku.

Aku berkata" 'Sungguh aku tidak akan pergi hingga mendengar suara

yang rnengabarkan kematian'. Maka aku tidak meninggalkan tempat

hingga aku mendengar suara-suara yang mengabarkan kematian Abu

Rafi' sang pedagang penduduk Hljaz'. Dia berkata, 'Aku pun berdiri

dan tidak ada lagi rasa sakit padaku, sampai kami mendatangi Nabi

SAW dan mengabarkan kepadanya."

lrht ,k it J;, *;. :JG W?nt *e, flG / ;tSt f
^L ,r*, i' ;:? ^yL'pi ,gt, ,tj A .t;\r u 6, *)
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3023. Dari Al Bara' bin Azib RA, dia berkata, 'oRasulullah SAW

mengutus sekelompok Anshar kepada Abu Rafi'. Maka Abdullah bin
Atik memasuki rumahnya pada malam hari dan membunuhnya saat

dia tidur."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan kisah pembunuhan

Abu Rafi' (si Yahudi) yang dimuat dalam hadits Al Bara' bin Azib.
Hadits ini disebutkan melalui dua jalur; pertama secara panjang lebar,

dan kedua secara ringks. Adapun penjelasannya akan disebutkan pada

pembatrasan tentang peperangan.

Kolerasi hadits dengan judul bab sangat jelas. Karena sahabat

tersebut membunuh Abu Ra{i' saat tidur. Hanya saja dia

memanggilnya untuk memastikan sasaran seca.ra tepat agar tidak
membunuh orang lain yang tidak hendak dibunuh saat itu. Setelah

Abu Rafi' menjawab, maka sahabat itu membunuhnya. Hal ini sama

halnya dengan membunuh orang yang tidur. Sebab saat itu Abu Rafi'
tetap berada dalam posisi tidur. Buktinya setelatr dipukul dia tidak lari
dan tidak berpindah dari tempat tidurnya hingga sahabat itu kembali

dan membunuhya.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Dalam hadits terdapat keterangan tentang bolehnya mematai-

matai orang-orang musyrik dan memamfaatkan kelengahan

mereka.

2. Boleh membunuh orang-orang yang selalu mengganggu secara

tiba-tiba. Abu Rafi' adalah orang yang memusuhi Rasulullah

SAW dan memobilisir orang-orang untuk melawan beliau.
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3. Boleh membunuh orang musyrik tanpa diajak terlebih dahulu

untuk masuk Islam selama dakwah Islam telah sampai

kepadanya sebelum itu. Adapun membunuh orang kafir saat

tidur hanya berlaku apabila diketahui orang kafir tersebut akan

terus menerus dalam kekufurannya, dan tidak ada harapan

menyelamatkannya dari kekufuran.

Cara mengetahui persoalan adalah mungkin melalui wahyu dan

mungkin berdasarkan faktor-faktor tertentu yang dapat dijadikan

sebagai petunjuk.

156. Jangan Mengharapkan Bertemu Musuh

3024. Dari Salim Abu An-Nadhr (mantan budak Umar bin
Ubaidillatr) dia berkata, *Aku adalah sekretaris Umar bin Ubaidillah.
Maka Abdullah bin Abi Aufa menulis (surat) kepadanya ketika keluar

menuju Al Haruriyah, aku pun membacarrya dan ternyata di dalamnya

(tercantum), 'Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari bertemu

musuh, beliau merurnggu hingga matahari condong (ke barat)'."

4.
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3025. Kemudian beliau berdiri di hadapan manusia dan
bersabda, "Janganlah kalian mengharapkan bertemu musuh dan
mintalah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu mereka
mako bersabarlah. Ketahuilah sesungguhnya surga di bawah
bayangan/kilatan pedang." Setelah itu beliau berdoa, ,,ya Allah Dzat
Yang menurunkan Kitab, Yang menjalankan crlryon, honcurkanlah
pasuknn ahzab, hancurkan mereka dan tolonglah kami untuk
mengalahkan mereka."

Musa bin uqbah berkata: Salim Abu An-Nadhr telah mencerita
kan kepada kami, "Aku adalah sekretaris Amr bin Ubaidillah, lalu
datang kepadanya surat Abdullah bin Abi Aufa RA bahwa Rasulullah
sAw bersabda, 'Janganlah kalian mengharapkon bertem, mttsuh'."

) |*v'i rA 6tp JrlAt ir-as

3026. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda,
"Janganlah knlian mengharaplan bertemu musult, opabila kalian
bertemu mereka maka bersabarlah."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin
Abi Aufa tentang mengharapkan bertemu musuh. Hadits ini telah
disebutkan sepotong-sepotong dalam beberapa bab, di antaranya; bab

Jui

fi*'t ,Js';",13 *ht ,k dt rL ^b\t *r r;-o gi *
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"Surga Berada Di Bawah Bayangan/Kilatan Pedang," seraya

menyebutk an lafazh, j.t5r 
)'f-b 

't3 abit'of t-i,tr ti (Ketahuilah

sesungguhnya surga berada di bowah bayangan/kilatan pedong),bab

"Bersabar Saat Perang," dan menyebutk an lafazh, t i.*bA'i 4'ty
(,4pabila kalian bertemu mereks maka bersabarlah), dan bab,

"Mendoakan Kekalahan Bagi Orang-orang Musyrik," lalu menyebut

kan bagian yang berkaitan dengan masalah itu.

Sebagian masalah sanad-nya telah dijelaskan pada bab pertama

hadits ini disebutkan. Kemudian Imam Bukhari akan menyebutkannya

dengan lengkap pada bab, "Perang Setelah Matahari Tergelincir".

t lpi "i t:;4 rif ,4rujr ?ttr r tt;i,\l't iaj* 1 Q angantah

kalion berharap-harap bertemu musuh, mintalah keselamatan kepada

Allah. Apabila kalian bertemu mereka makn bersabarlah). Ibnu

Baththal berkata, "Hikmah larangan ini adalah; bahwa seseorang tidak

mengetahui apa yang akan terjadi. Hal ini sama dengan memohon

keselamatan dari fitnah (cobaan). Sementara Ash-Shiddiq telah

berkata, '*tt ;;libi U ,ti.+t''3ia jof Lt (sesungguhnya aku

diberi keselomatan lalu bersyukur, lebih alru sukai daripada aku

diberi cobaan lalu bersabar).

Ulama selainnya berkata, "Dilarangnya mengharapkan bertemu

musuh karena perbuatan ini mengandung unsur takjub (bangga diri),

dan merasa mampu serta sangat yakin akan kekuatannya sehingga

meremehkan musuh. Padahal semua itu tidak sesuai dengan sikap

hati-hati dan bijaksana." Sebagian lagi berkata, "Larangan ini berlaku

apabila terjadi keraguan dalam menimbang antara maslahat yang

dihasilkan dan mudharat yang akan timbul. Adapun jika tidak

demikian maka perang adalah keutamaan dan ketaatan."

Pendapat pertama didukung oleh penyebutan larangan yang

diiringi oleh sabdanya, "Mintalah keselamatan kepada Allah. Sdid

bin Manshur meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir secara

mursat, gr,N'oi ,;; iii:r r €Jyiui,ia.rt:;1 (Jangantah katian

I

I
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mengharapkan bertemu musuh, knrena sesungguhnya kalian tidak

tahu barangkali knlian akan diuji dengan sebab mereka).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Karena menemui kematian

merupakan perkara yang paling berat, sedangkan urusan-urusan yang

gaib tidak sama dengan realitas, dan juga dikhawatirkan perang akan

berlangsung tidak seperti yang diharapkan, maka mengharapkan

bertemu musuh menjadi sesuatu yang tidak disukai. Disamping itu,
jika perang benar-benar terjadi maka ada kemungkinan seseorang

akan menyelisihi apa yang telah dia janjikan kepada dirinya. Namun,

seseorang diperintah bersabar bila perang benar-benar terjadi."

Hadits ini dijadikan dalil yang tidak memperbolehkan meminta

perang tanding (duel), dan ini merupakan pendapat Al Hasan Al
Bashri. Ali berkata, "Janganlah kalian meminta untuk perang tanding,

tetapi jika diajak maka sambutlah niscaya kalian akan diberi
pertolongan, karena orang yang mengajak telah bersikap angkuh."

Perkataan Ali tentang hal ini telah disebutkan pada pembahasan

terdahulu.

...eu3ir !?i ftlfr ,jri j (kemuaun betiau berdoa 'ya Altah

Dzat yang menurunkan Kitab... ). Doa ini mengisyaratkan faktor-

faktor yang mendukung kemenangan atas musuh. Penyebutan Kitab

merupakan isyarat kepada firman-Nya dalam surah At-Taubah [9]
ayat 14,"ei-\iirr ffi.ti 'e:*,6 (Perangilah mereka niscaya Allah akan

meny i lrs a mer e ka dengan [per antar aJ t angan-tanganmu). Sedangkan

kalimat "Yang menjalankan qwan" merupakan isyarat akan kekuatan

dalam menundukkan awan, dimana awan itu bergerak oleh tiupan

angin menurut kehendak Allah, dan terkadang diam di tempatnya

meskipun angin bertiup. Lalu terkadang awan menurunkan hujan dan

terkadang tidak. Maka pergerakan awan dijadikan simbol pertolongan

terhadap para mujahidin ketika bergerak di medan perang. Awan

berhenti menjadi simbol tertahannya tangan orang-orang kafir dari kaum

muslimin. Kemudian hujan turun menjadi simbol adanya rampasan

perang dari musuh-musuh yang terbunuh. Sedangkan tidak adanya
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hujan menjadi simbol kekalahan musuh yang tidak memperoleh

apapun. Semua keadaan ini merupakan perkara yang baik bagi kaum

muslimin. Setelah itu penyebutan "kehancuran pasukan ahdzab"

merupakan isyarat bertawassul dengan nikmat terdahulu, pemurnian

tawakkal, dan keyakinan bahwa hanya Allah yang melakukan

segalanya.

Dalam doa ini terdapat penekanan akan kebesaran ketiga nikmat

ini. Sebab dengan diturunkannya Kitab akan diraih nikmat ukhrawi,
yaitu Islam. Bergeraknya awan akan diraihnya nikmat duniawi, yaitu

rezeki. Sedangkan kekalahan pasukan Ahzab diraih sebagai

pemeliharan kedua nikmat diatas. Seakan-akan Nabi SAW

mengatakan, "Ya Alah, sebagaimana Engkau telah memberi dua

nikmat yang besar; dunia dan akhirat serta Engkau pelihara keduanya,

maka kekalkanlah keduanya".

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain bahwa beliau SAW
juga mengucapkan doa, ?ti ':):r* 

it'JriLb ';i;i ,nirt d:, Ui'{i[t
'# rfi*,: ii.lilt lyrgtt: (Ya Allah, Tuhan kami don Tuhan

mereka, kami adalah hamba-hamba-Mu dan mereka adalah hamba-

hamba-Mu, ubun-ubun lcami dan ubun-ubun merekn di tangan-Mu,

hancurlrsnlah merela dan menangkanlah kami atas merela). Dalam

riwayat Sa'id bin Manshur, dari Abu Abdunahman Al Hanbali, dari

Nabi SAW secara mursal disebutkan seperti itu, tetapi dalam bentuk

perintah, LJbt tip ar.urq i,P ,i;iuir trr rit-iluirtolah keselamotan

kepada Allah, jika kalian diuji dengan sebab mereka maka

kotal(onlah, Ya Allah...). Dia menyebutkan seperti di atas seraya

menambahk*, 1' :; e'*b ,*,t € t:":.t ,:iii (Tundukkantah

pandangan kalian dan seranglah mereka dengan keberkahan Allah).

. .L4b ,yr. ;ijii lUusa bin Uqbah berkata...). Sanad ini

berkaitan dengan sanad sebelumnya. Seakan-akan Imam Bukhari

hendak mengatakan bahwa hadits ini dia terima dari satu sanad

dengan dua versi, secara lengkap dan ringkas. Namun, periwayat
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selainnya hanya menyebutkan redaksi yang ringkas dengan sanad

seperti di atas.

Pelaiaran vang dapat diambil:

l. Disukainya berdoa dan meminta pertolongan saat perang.

Berwasiat kepada orang-orang yang berperang akan kebaikan

urusan mereka dan apa yang mereka butuhkan.

Meminta kepada Allah dengan perantara sifat-sifat-Nya yang

baik dan nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan.

Memperhatikan semangat jiwa untuk mengerjakan ketaatan.

Anjuran berlaku sopan santun.

2.

3.

4.

5.

157. Perang Adalah Tipu Muslihat

u); ,Jti';r) f iu' *U,JL&?'rqrr;.;,t: *
';":i'o'k-l';|,fia';, .i:fi.,s1 Lfr y i,u4,.

lt,F e6:)rk';**r.;:x
3027. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Binasalah Kisra kemudian tidak akan ada Kisra sesudahnya, dan

Kaisar sungguh almn binasa kemudian tidak ada Kaisar sesudohnya,

sungguh perbendaharaan keduanya aknn dibagi-bagi di jalan Allah."

Fj + ?xtJ-* Ut,b :Jv'^p ?nr A, r;:P dj,f
'-rc, z cz 

ca,

;s_[* q ,-)l

3029. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 'Nabi SAW
menamakan perang adalah tipu muslihat".
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J*U,J;ituuiz?ot qrl' :o ;1o ryf *
b* ,*,'.iar,*'t+; h'

3030. Dari Amr, ia mendengar Jabir bin Abdullah RA t..tutu,
"Nabi SAW bersabda, 'Perang adalah tipu muslihat'."

Keteransan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits yang berkeruum dengan

masalah ini dari jalur Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah,

salah satunya secara panjang lebar dan yang satunya ringkas. Begitu

pula hadits Jabir disebutkan secara ringkas, tetapi pada redaksi yang

panjang disebutkan tentang Kisra dan Kaisar. Masalah ini akan

dij elaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Kata ipJ, dibaca dengan tiga versi, yaitu khad'ah, khud'ah dan

khuda'ah.lmam An-Nawawi mengatakan, Ptrl ulama sepakat bahwa

versi pertama lebih fashih. Hingga Tsa'lab berkata telah sampai

kepada kami bahwa ia adalah bahasa Nabi SAW. Demikian pula yang

ditandaskan oleh Abu Dzar Al Harawi dan Al Qazzaz

Versi kedua tercantum dalam riwayat Al Ashili. Abu Bakar Ibnu

Thalhatr berkata, "Maksud Tsa'lab bahwa beliau SAW sering kali

menggunakan pola kata pertama karena pengucapannya yang mudah

sekaligus memberi makna bagi dua kata yang terakhir." Menurutnya,

kata ini memberi makna perintah menggunakan muslihat selama

memungkinkan meskipun satu kali, jika tidak maka berperanglah.

Lalu dia menandaskan, "Meskipun sangat ringkas, tetapi maknanya

sangat banyak."

Makna khad'ah adalah memperdaya orang-orang yang terlibat

di dalamnya. Al Khaththabi berkata,"Khad'ah menunjukkan satu kali

kejadian, yakni jika diperdaya satu kali maka akibatnya sangat fatal."

Sebagian mengatakan hikmah sehingga ditambahkan huruf 'ta" pada

bagian akhir kata itu adalah untuk menunjukkan 'satu kali', karena
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tipu daya jika berasal dari kaum muslimin maka seakan-akan mereka

dianjurkan untuk melakukannya meski hanya satu kali, sedangkan bila
berasal dari orang-orang kafir maka seakan-akan kaum muslimin
diperintahkan untuk bersikap waspada terhadap makar mereka

meskipun terjadi satu kali, dan tidak boleh meremehkannya karena

kerusakan yang dapat mereka timbulkan, meskipun kerusakan itu
hanya sedikit. Sedangkan versi ketiga adalah bentuk mubalaghah

(berlebihan dalam menggambarkan sesuatu).

Kemudian Al Mundziri menukil versi keempat, yaitu

"khada'ah". Menurutnya, kata ini adalah bentuk jamak dari kata

khaadi'. Maksudnya, bahwa orang-orang yang terlibat dalam

peperangan berada di atas dasar sifat ini. Seakan-akan dia mengatakan

bahwa orang yang terlibat dalam peperangan adalah orang-orang yang

melakukan tipu daya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Makki dan Muhammad bin
Abdul Wahid menukil versi kelima yaitu *khid'ah. Saya membaca

yang demikian dalam tulisan tangan Mughlathai. Asal kata"khud'ah"
adalah menampakkan suatu perkara dan menyembunyikan perkara

yang menyalahinya.

Pelaiaran vane dapat diambil:

1. Anjuran berhati-hati dalam peperangan.

2. Disukai melakukan tipu daya terhadap orang-orang kafir.

Barangsiapa yang tidak memperhatikan masalah ini maka

dikhawatirkan akan terperangkap dalam muslihat musuh.

An-Nawawi berkata, o'Para ulama sepakat membolehkan tipu
daya terhadap orang-orang kafir saat perang selama memungkinkan,

kecuali muslihat yang dapat membatalkan perjanjian atau jaminan

keamanan maka itu tidak diperbolehkan." Ibnu Al Arabi berkata,

"Tipu daya dalam peperangan terjadi dalam bentuk kamuflase, rahasia

dan yang sepertinya."
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Pada hadits ini terdapat anjuran menggunakan akal dan siasat

dalam peperangan, bahkan kebutuhan terhadap perkara ini lebih

ditekankan daripada keberanian. Oleh sebab itu, pada hadits ini
disebutkan apa yang berindikasi ke arah itu. Hal ini sama seperti

sabdanya 'Haji adalah Arafah'.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Makna perang adalah tipu muslihat,

yakni perang terbaik yang dilakukan secara sempurna untuk mencapai

tujuannya adalah dengan tipu daya bukan berhadap-hadapan. Sebab

berhadapan sangat rentan dengan bahaya, sedangkan menggunakan

tipu daya bisa meraih kemenangan tanpa harus berhadapan dengan

bahaya."

Catatan

Al Waqidi menyebutkan

adalah tipu muslihat" perlarna

Khandaq.

batrwa sabda Nabi SAW "Perang

kali beliau ucapkan pada perang

158. Dusta Dalam Peperangan

:JG ;-,t y\t ,k 4t"oi t:i:"?nr *7,l' 1" i * *
,rJ"t 'i'H Ju 6;31?s ,s; n'cV !)\r i f.;
f-rtaly:Jwi(v,Ju,i 'ju 

t.i,r J.J"1,Uilli of '4t
!1, t-2:-?1 :JLi .i:iAt 6c.i tltb'$ et y ?'r ;*;t
.;1,1 f- c Jt'*x e b:i t:i i:fa itiit n riri :Jt3 .'^lA

'^t-' U';f:a,t & d<)Jl f' :Jv

3031. Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

"Siapalrah yang menangani Ka'ab bin Al AsyraJ? Sesungguhnya dia
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telah menyakiki Allah dan Rasul-Nya." Muhammad bin Maslamah
berkata, "Apakah engkau ingin agar aku membunuhnya wahai
Rasulullah?" Beliau bersabda, "Benor!" (Jabir berkata), maka dia
mendatanginya dan berkata, "Sesungguhnya orang ini -yakni Nabi
SAW -telah membebani kami dan meminta sedekah kepada kami".
Dia (Ka'ab bin Asyraf) berkata, "Dan juga demi Allah kalian sungguh
telah bosan kepadanya." Dia berkata, "sesungguhnya kami
mengikutinya dan kami tidak suka untuk meninggalkannya hingga
kami melihat apa akhir daripada urusannya." (dia berkata), dia
senantiasa berbicara dengannya hingga mendapat kesempatan lalu
membunuhnya.

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang
kisah pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf. Hadits ini akan disebutkan
dan dijelaskan dengan panjang lebar pada pembahasan tentang
peperangan. Menurut Ibnu Al Manayyar, judul bab tidak sesuai

dengan hadits. Karena yang terjadi pada pembunuhan Ka'ab bin Al
Asyraf mungkin hanya bersifat ta'ridh (mengucapkan perkataan yang

dipahami oleh pendengar tidak seperti yang diinginkan oleh
pembicara). Kata 'membebani kami' dapat bermakna membebani

kami dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Sedangkan

'meminta kepada kami sedekoh' yak*i mememintanya dari kami
untuk disalurkan pada tempat yang seharusnya. Lalu 'knmi tidak suka

meninggalkannya...', maknanya kami tidak suka berpisah dengannya,

dan tidak diragukan lagi mereka mencintai untuk bersama beliau
selama-lamanya.

Ringkasnya, tidak ditemukan pada mereka apa yang dapat

dikategorikan sebagai dusta yang sebenarnya. Bahkan semua yang

mereka lakukan hanyalah ta'ridh seperti telah disebutkan. Akan tetapi
Imam Bukhari membuat judul seperti di atas karena perkataan

Muhammad bin Maslamah kepada Nabi SAW, 'Beri izin kepadaku

untuk melakukannya', beliau bersabda, 'Aku telah memenuhi
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permintaanmu'. Sebab lafazh ini mencakup izin berdusta dalam arti

yang seben,Lranya ataupun sekadar ta'ridh. Keterangan tambahan ini
meskipun tidak disebutkan dalam teks hadits di atas, tetapi terbukti

secara akurat tercantum di dalamnya seperti pada bab sebelumnya.

Kalaupun lafazh ini tidak tercantum dalam hadits, judul bab tetap

tidak menyelisihi hadits. Karena bab di atas dapat bermakna, 'berdusta

dalam peperangan apakah diperbolehkan secara mutlak atau

diperbolehkan melalui isyarat'.

Bolehnya berdusta dalam arti yang sebenarnya telah

diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadits Asma' binti Yazid dari Nabi

/d, 
'r;;.*Ii lyi ,vflr (Tidak halal berdusta kecuali poda tiga

perl<ara; pembicaraan suami terhadap istrinya untuk membuatnya

ridha, berdusta dalam peperangan, dan memperbaiki hubungan

antara manusia). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan

tentang perdamaian. Begitu pula keterangan dalam hadits Ummu

Kultsum binti Uqbah yang semakna. Dinukil juga perbedaan tentang

bolehnya berdusta secara mutlak atau dikaitkan dengan ta'ridh.

Imam An-Nawawi berkata, "Secara zhahir hadits di atas

membolehkan berdusta dalam arti yang sebenamya pada tiga perkara,

akan tetapi menempuh cara ta'ridh adalah lebih utama."

Ibnu Al Arabi berkata, "Dusta dalam peperangan termasuk

perkara yang diperbolehkan berdasarkan nash. Hal itu sebagai kasih

sayang untuk kaum muslimin karena kebutuhan mereka terhadapnya.

Dalam hal ini tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Sekiranya

pengharaman dusta berdasarkan akal, niscaya tidak mungkin berubah

menjadi halal. Pandangan ini didukung oleh riwayat Imam Ahmad dan

Ibnu Majah dari hadits Anas tentang kisah Al Hajjaj bin A1lath yang

dikutip An-Nasai (dan disftahihkanrrya), serta Al Hakim mengenai

permohonannya kepada Nabi SAW untuk mengatakan tentang beliau

SAW apa yang dikehendakinya, demi membebaskan apa yang

menjadi haknya dari penduduk Makkah, dan Nabi SAW
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mengizinkannya. Al Hajjaj bin Allat mengatakan juga kepada
penduduk Makkah, bahwa penduduk Khaibar dikalahkan oleh kaum
muslimin, dan selain itu sebagaimana telah masyhur. Penjelasan ini
tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dari
jalur Mush'ab bin Sa'ad dari bapaknya tentang kisah Abdullah bin
Abu Sarh, dimana seorang Anshar berkata kepada Nabi SAW ketika
beliau SAW menahan diri membaiat Abdullah bin Abu Sarh,

"Mengapa engkau tidak memberi isyarat kepada kami dengan

kerlingan matamu?" Beliau bersabda, *Tidak patut bagi Nabi SAl4
terdapat padanya khianat mata". Sebab kedua riwayat itu dapat

digabungkan dengan mengatakan bahwa yang diperbolehkan
membuat tipu daya dan muslihat hanyalah saat perang secara khusus.

Sedangkan bai'at bukan termasuk situasi perang."

Demikian pendapat Ibnu Al Arabi. Namun, apa yang dia
kemukakan perlu ditinjau kembali, karena kisah Al Hajjaj bin Allah
tidak berlangsung saat peperangan. Menurutku, jawaban yang benar

adalah bahwa larangan berdusta secara mutlak khusus bagi Nabi
SAW. Beliau tidak boleh berdusta dalam konsisi apapun meskipun hal
itu diperbolehkan bagi selainnya. Jawaban ini tidak pula bertentangan

dengan riwayat terdahulu bahwa beliau SAW bila hendak perang

menutupinya dengan perkara lain. Sebab maksudnya beliau mengingin
kan suatu urusan namun tidak menampakknya, seperti apabila beliau
SAW hendak berperang ke arah timur, maka beliau bertanya tentang
perkara di arah barat. Beliau bersiap untuk safar dan orang yang

melihat serta mendengarnya mengira beliau hendak menuju ke arah

barat. Adapun beliau SAW menyatakan secara tegas ingin ke arah

barat namun maksudnya adalah arah timur, maka hal itu tidak pernah

beliau lakukan.

Ibnu Baththal berkata, "Aku bertanya kepada salah seorang

guruku tentang makna hadits di atas, maka dia berkata, 'Dusta yang

diperbolehkan dalam peperangan adalah yang bersifat to'ridh bukan
terus terang seperti memberi jaminan kemanan'." Dia juga berkata,

"Al Muhallab berkata, 'Letak kesesuaian hadits dengan judul bab
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terdapat pada perkataan Muhammad bin Maslamah, "Sungguh beliau

telah membebani kami, beliau meminta sedeknh kepada kami". Sebab

perkataan ini ada kemungkinan dipahami bahwa sikap mereka

mengikuti beliau SAW hanyalah demi kepentingan dunia. Dengan

demikian perkataan tersebut merupakan dusta yang rLyata. Tapi ada

pula kemungkinan bahwa maknanya adalah beliau telah menjadikan

kami lelah karena peperangan-peperangan yang kami lakukan

terhadap suku-suku Arab, sehingga dalam hal ini dapat digolongkan

sebagai ta'ridh. Maka dalam perkataan sahabat tersebut tidak

ditemukan dusta yang sebenamya, yaitu mengabarkan tentang sesuatu

menyelisihi apa yang sebenamya'."

Kemudian Ibnu Baththal menyatakan tidak bolehnya berdusta

(dalam arti yang sebenarnya) dalam urusan agarfla. Sebab menurutnya,

mustahil orang yang berkata'Barangsiapa berdusta atas namoku

secara sengaja maka hendaklah dia menyiapkan tempat dudulcnya di
nereka', memerintahkan untuk berdusta. Namun, argumentasi yang

dia kemukakan telah disebutkan sehingga tidak perlu diulangi.

159. Membunuh Musuh Secara Tiba-Tiba

r,-::*,\ti #.a:Ju *'t y\t & /t* rtr *
.:J;6 ;,'t:siv iJv ,r i,su v$i'01'4 :'o:iz'; II;J.'J:-

e/

.'dAlj:Ju
3032. Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Siapa yang

menangani Ka'ab bin Al Asrafl" Muhammad bin Maslamah berkata,

"Apakah engkau suka aku membunuhnya?" Beliau bersabda,

"Benart" Dia berkata, "Izinkan aku unfuk melakukannya." Beliau

bersabda, "Aku telah memberi izin kepadamu."

492 - FATIIUL BAARI



Keterangan:

(Bab membunuh musuh secara tiba-tiba). Maksudnya,

diperbolehkan membunuh musuh dengan sembunyi-sembunyi. Antara
judul bab ini dengan judul bab sebelumnya terdapat kesamaan dari

satu segi dan perbedaan dari segi yang lain. Imam Bukhari

menyebutkan hadits Jabir tentang kisah pembunuhan Ka'ab bin Al
Asyraf sebagaimana yang telah dijelaskan. Hanya saja kaum muslimin

membunuh Ka'ab di saat dia lengah, karena mereka telah melanggar

perjanjian, lalu memberi bantuan untuk memerangi Nabi SAW, serta

mengejeknya. Kemudian orang-orang yang di utus membunuhnya

tidak pula memberi jaminan keamanan secuua tegas, bahkan mereka

menyamar dan menunjukkan rasa simpatik, sehingga berhasil

membunuhnya.

160. Bolehnya Melakukan Tipu Daya dan Bersikap Waspada
Terhadap Orang yang Dikhawatirkan Kelicikanya

\t * lut Jyr'1U;t ,Jv 'fi q:b \, nr';L ; *t * t
* Sx q.:,iU,,rfu i''E* U';i ai*r*

, . ., , , . ,r. t -a,,.i'1oa1,.1,, oi,1, i, \,'rt. '
Ls*.. *',F *t *\t -* it Jv, iG'Yt
ir Jy: :b itii -:ri ,Lr, q=t'i y* e,ti, ;,0 trAt
'Jt; 

'ti, it ;'; ,"r!--) ti. iG G- :Uu" *j y \t .A
*k;'i:*r*\t,k ltJ;'

3033. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwasanya dia berkata,

"Rasulullah SAW berangkat bersama Ubay bin Ka'ab menuju Ibnu

Shayyad - saat itu Ibnu Shayyad ditemukan di kebun kurma- ketika

Rasulullah SAW masuk kebun, beliau bersembunyi di balik pohon

kurma, sementara Ibnu Shayyad dalam selimut miliknya dan terdengar
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darinya suara yang tidak jelas. Tiba-tiba ibu Ibnu Shayyad melihat

Rasulullatr SAW, maka dia berkata, 'Wahai Shafi, ini Muhammad'.

Maka Ibnu Shayyad melompat. Rasulullah SAW bersabda, 'Sekiranya

dia membiarkannya niscaya telah jelas'."

161. Metantunkan Sya'ir dalam Peperangan dan Meninggikan

Suara Saat Menggali Parit

Sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan dari Sahal dan

Anas dari Nabi SAW, dan diriwayatkan pula dari Yazid dari Salamah.

?;- F3 ^* \t .* ;t *rit,JG & ?nr uyr,.t;t,f
>*, orr'r- ,.):b * *r)t ,s)tt

q* l) A!"A l':

'qt-31 ,W;'t {dt

t?, t. lio,
4tt4, W fJJ

e

$'rlt trltri tiy

;ur ,* r}'Fj-'f') -At'S
riiAr 6U;iUi*ll'

,{rL'^61 l;:u
t:)L f*. "sir*\r'oy

ulv br ?ftlU*j

3034. Dari Al Bara' RA, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah

SAW pada perang Khandaq sedang memindahkan tanah hingga tanah

menutupi bulu dadanya --dan beliau adalah seseorang yang memiliki

bulu lebat- seraya melantunkan sya'ir Abdullah;
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Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak mendapatkan
petunjuk,

Kami tidak bersedekah dan tidak pula sholat,

Maka turunkanlah ketenangan kepada kami,

teguhkan kaki-kaki kami saat bertemu musuh.

Sungguh musuh telah berbuat aniaya terhadap kami,

di s aat mer e ka me nginginkan fi tnah kami menol alotya.

Beliau mengucapkan bait-bait ini dengan mengeraskan
suaranya."

Keterangan Hadits:

(Bab melantunkan sya'ir dalam peperangan dan meninggiknn
suara saat menggali parit). Bangsa Arab biasa melantunkan syair
dalam peperangan untuk menambah semangat dan membangkitkan
gelora perlawanan. Pada hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi SAW
boleh melantunkan sya'ir orang lain. Masalah ini akan dibahas lebih
lanjut pada bagian awal pembahasan tentang peperangan. Ada pula
keterangan yang membolehkan mengeraskan suara ketika melakukan
ketaatan untuk memotivasi diri sendiri maupun orang lain.

"6 ',,t',-,-i-4j,'d--,, ^*ht ,k 4t tr"di ,fp y
(Sehubungan dengan masalah ini diriwayatknn dari Sahal dan Anas
dari Nabi SAW, dan diriwayatkan pula dari Yazid dari Salamah).
Hadits Sahal (yakni Ibnu Sa'ad) telah disebutkan melalui sanad yang
maushul oleh Imam Bukhari pada perang Khandaq. Di dalamnya

disebutkan, l+j7t W :i,l.'rrrb 1'railr ga Allah, tidak ada kehidupan

kecuali kehidupan akhirat). Sedangkan hadits Anas telah disebutkan
dengan sanad yang maushul pada bab, "Menggali Parit" di bagian
awal pembahasan tentang jihad. Redaksinya sama seperti di atas

disertai sedikit tambahan. Adapun hadits Yazid (yakni Ibnu Abi
Ubaid) dari Salamah bin Al Akwa' akan disebutkan pada perang
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Khaibar. Di dalamnya disebutkan, ti-i-ll JU;ll it lill' (Ya Allah,

kalau bukan karena Engkau kami tidak mendapatkan petuniuk), serta

kisah Amir bin Al Akwa'. Setelatr empat bab akan disebutkan sya'ir

Salarnah yang berbunyi , g*}t i;- #rj (Hari ini adalah hari

kcbinasoan).

Adapun lafazh hadits Al Bara' di tempat ini, "Sesungguhnya

musuh telah angkuh atas kamf', akan dibahas pada pembahasan

tentang harapan setelah pembahasan tentang hukum-hukum. Seakan-

akan perkataan Imam Bukhari pada judul bab, "Meninggikan Suara

Saat Menggali Parit", merupakan isyarat bahwa riwayat, 'Tidak

disukai mengeraskon suara dalam peperangan,' hanya berlaku saat

pertempuran berlangsung. Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Abu

Daud dari jalur Qais bin Abbad, dia berkata, &.1r Jr-i ,+O,:ci oC

lu{' -'ot;d, 
;t:$k pt y &r lPora sahabat Rasulullah SAW

tidak menyukai mengeraskon suara soat perang).

162. Orang yang Tidak Dapat Menunggang Kuda dengan Baik

'i-i;r-iyht J:"U,,#11 :Jti&i,r q':f *
q) q.d o\;);\i'.,-jLi

3035. Dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW tidak pernah

menghalangiku (bertemu dengannya) sejak aku masuk Islam, dan

beliau tidak pemah meliha&u melainkan tersenyum pada wajahku."

,lG: e:b € :y.a:p pl & |Ji t jt 9\t'& wt
€y C":o'u:;tt XX'd)
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3036. Aku mengadu kepada beliau bahwa aku tidak dapat

menunggang kuda dengan baik. Maka beliau memukulkan tangannya

di dadaku seraya berdoa, "Ya Allah jodifuinl(th dia penunggang yang

mahir, dan jadikanlah dia pemberi petunjuk yang mendapat

petunjuk."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak dapat menunggang kuda dengan baik).

Yakni, menjadi kepatutan bagi orang-orang yang memiliki kebaikan

untuk mendoakan orang-orang seperti itu agar dapat menunggang

kuda dengan baik. Hadits ini menyitir keutamaan menunggang kuda

dan mahir dalam melakukannya. Imam Bukhari menyebutkan pada

bab ini hadits Jabir, "Nabi SAW tidak menutup diri dariku sejak aku

masuk Islam... dan seterusnya." Permasalahan ini akan dijelaskan
pada kitab Al Manaqib (keutamaan-keutamaan).

Kalimat, "Aku mengadu kepadanya bahwa aku tidak dapat

menunggong kuda dengan baill', adalah kalimat yang berhubungan

langsung dengan judul bab. Hadits di atas telah disebutkan pada bab,

"Membakar Tempat Tinggal dan Kurma" yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan.

Menurut Ibnu Baththal bahwa kalimat "Pemberi petunjuk yang

mendapat petunjuV' mengalami pemutarbalikkan. Karena seseorang

tidak dapat memberi petunjuk kepada orang lain kecuali setelah

mendapat petunjuk. Namun, perlu diingat bahwa konteks kalimat itu
tidak menunjukkan tertib urutan.

163. Mengobati Luka Dengan Membakar Tikar, Wanita Mencuci
Darah di Wajah Bapaknya dan Membawa Air Dalam Perisai

"G\e?nt 
€.rt'qtotlr trft-, iSu 7;e

/o,

. 
-tl 

'-e
o/ / e tC..t -, ; "l€-
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*Jt ,1 ,l t7 :Jt". rprf h' *U, fi €.ts\ {i
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3037. Dari Abu Hazim, dia berkata, "Mereka bertanya kepada

Sahal bin Sa'id As-Sa'idi RA, 'Apakah yang digunakan mengobati

luka Rasulullah SAW?' Dia menjawab, 'Tidak tersisa seorang pun

yang lebih mengetahui hal itu daripada aku. Ali membawa air di

perisainya. Sementara Fathimah mencuci darah dari wajah Nabi.

Kemudian tikar diambil dan dibakar. Setelah itu ditempelkan pada

luka Rasulullah SAW'."

Keterangan:

Bab ini memuat tiga hukum, dan hadits yang disebutkan sangat

jelas mengindikasikan ketiga hukum tersebut. Hukum kedua yang

dikandung oleh bab telah dijelaskan Imam Bukhari pada pembahasan

tentang bersuci, dan dia menyebutkan hadits di atas. Sedangkan

penjelasannya secara detil akan disebutkan pada pembahasan tentang

peperangan.

164. Tidak Disukai Berbantah-bantahan dan Berselisih Dalam

Peperangan Serta Hukuman Bagi yang Menentang Pemimpinnya

.q';)t * <&l'e^h'.s5 r.rlz;i ti)61li> 
' 
;A ?xt'Ss,

',"'-et C:)t;ta'Jti')
Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berbantah-bantahan,

yang menyebabknn kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan kamu."
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(Qs. Al Anfaal [8]: 46), yakni peperangan. Qatadah berkata, "Kata
' ar-riih' (kekuatan) adalah peperangan".

Ft }t\t,k 4t,ti,!* * yri'*;';;.o.ri il*:" *
\) t;') t]i \j tk,JG .dt e ;; t;.?, sA *.

I

ry \) Gjtbj d,o

3038. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya,

bahwa Nabi mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman lalu
bersabda, "Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabor
gembira dan jangan membuat lari, hendaklah kolian berdua saling
menuruti dan jangan berselisih."

?nt ,)* Ut',;* :Js ,.>'.t-*,- LIL ht Ur, ?G i. ,tlt *
,? ; i' l; ,'-)'G t;g) ol i';- ^stL'St ;' &r *e
J*,r e '* ;S;t<, t;; >u pt tfu 6-ii:r'ol:)u;

,p'ri ; t;; >ri plrit'r?: t-Ft 6T 6;i; oD';il
c . . o - . c z c z ' , . 9r, I oLr)-L-r l-s .l:.r:-::j ,t-3t i;i:, :lj tG ilU i;:rt "el
:-.J-.r. irt l" it bi ;ita .,r*1; ,>wt, *?:tr'"eLy*
i :t'ib i, , o, F u'€J->|"fu',r:+i, r"y ei'4t

i*U r+;):-,.h'i';i * ,^;it'a|#tu;tlt 6.rt

"t:" 4t.'r:;"'*,it?f qJi'Sr erl";1 tti qitJt 
o-_- ') ry tL tr;v1u,>,*, #';t * *', -. ht
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3039. Dari Al Bara' bin Azib RA, dia bercerita, dia berkata,

'Nabi SAW menunjukkan Abdullah bin Jubair sebagai satu pasukan

-yang 
berjumlah 50 orang- pada perang Uhud. Beliau SAW

bersabda, 'Apabila kalian melihat lami disambar burung, jangan

meninggallran tempat ini hingga aku mengirim utusan kepoda knlian.

Apabila lralian melihot kami mengalahkan kaum (musuh) dan kami

telah menginjak-injak mereka, ianganlah meninggalkan tempat

hingga alat mengirim utusan kepada kalian'. Maka kaum muslimin

mengalahkan musuh". Al Bara' berkata, "Demi Allah, aku melihat

wanita-wanita berlarian, tampak gelang-gelang dan betis-betis mereka,

seraya mengangkat kain-kain mereka. Sahabat-sahabat Ibnu Jubair

berkata, 'Rampasan perang, wahai kaum (kumpulkan) rampasan

perang. Sahabat-sahabat kalian telah menang, dPa lagi yang kalian

ilu t^:r*; 'ti :yu': y \t Jb ';tt',r,r- .T "'i
e i; \) t:\';ht 4; :Jtl tJ* c ttt's-,
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tunggu?' Abdullah bin Jubair berkata, 'Apakah kalian lupa apa yang
dikatakan Rasulullah SAW kepada kalian?' Mereka berkata, ,Demi

Allah, sungguh kami akan bergabung dengan manusia dan
mendapatkan rampasan perang'. Ketika mereka mendatangi sahabat-
sahabat (yang sedang berperang), tiba-tiba wajah mereka dipalingkan.
Akhirnya mereka kembali dalam keadaan kalah. Itulah ketika Nabi
SAW memanggil mereka dari belakang. Tidak ada yang tetap bersama
Nabi SAW selain 12 orang. Musuh berhasil membunuh 70 orang di
antara kami. Sebelumnya Nabi SAW dan para sahabatnya telah
berhasil membunuh musuh pada perang Badar sebanyak 140 orang;
70 orang ditawan dan 70 orang dibunuh. Abu Sufyan berkata,
'Apakah di antara kalian terdapat Muhammad?' (sebanyak tiga kali).
Nabi SAW melarang para sahabat untuk menjawabnya. Kemudian dia
berkata, 'Apakah di antara kalian terdapat Ibnu Abi Quhafah?, (tiga
kali). Kemudian dia berkata, 'Apakah di antara kalian terdapat Ibnu
Khaththab?' (tiga kali). Setelah itu dia kembali kepada para
sahabatnya dan berkata, 'Mereka itu telah terbunuh'. Maka Umar
tidak dapat menahan diri dan spontan berkata, 'Demi Allah, engkau
berdusta wahai musuh Allah, sungguh orang-orang yang engkau sebut
tadi masih hidup semuanya, dan tersisa bagimu perkara yang tidak
engkau sukai'. Abu Su$zan berkata, 'Hari ini sebagai tebusan
peristiwa Badar, dan perang silih berganti. Sungguh kalian akan
mendapati di antara kalian, korban yang dipotong-potong anggota
tubuhnya. Aku tidak memerintahkan perbuatan itu dan tidak ada

hubungannya denganku'. Kemudian ia mulai melantunkan sya'ir
'Tinggilah Hubal... Tinggilah Hubal...' Nabi SAW bersabda,
'Tidakkah kalian mau menjawabnya?' Mereka berkata, 'Wahai
Rasulullah, apa yang mesti kami katakan?'Beliau bersabda,
'Kataknnlah; Allah Maha Tinggi dan Maha Agung'. Abu Sufyan
berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki tJzza dan kalian tidak
memiliki Uzza'. Nabi SAW bersabda, 'Tidakkah kalian mau

menjawobnya?' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang mesti
kami katakan?' Beliau bersabda, 'Katakanlah; Allah pelindung kami
dan knlian tidak memiliki pelindung'."
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Keterangan Hadits:

(Bab tidak disukai berbantah-bantahan dan berselisih dalam

peperangan serta hukuman bagi yang menentang imamnya).

Maksudnya, berseteru dan bertengkar saat perang, serta hukuman

yang berupa kekalahan dan tidak mendapatkan rampasan perang.

J' --sr --;;i qJJ;-;'Jt;, t it::^;A ryLju't11'jr; irr .1ti, (Atlah,J P

berfirman, "Don janganlah kamu berbantah-bantahan, yang

menyebabkan komu menjodi gentor dan hilang kekuatan kamu, "yakni

peperangan). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Kalimat
'yakni peperangan', hanya terdapat dalam riwayat Al Kasymihani.

Sementara dalam riwayat Al Ushaili di tempat ini, "Qatadah berkata,
qr-riih adalah peperangan". Riwayat Qatadah dinukil dengan sanad

yang maushul oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dalam penafsirannya.

Penafsiran yang dikemukakan Qatadah tergolong tafsir majazi.
Sebab maksud ar-riih adalah kekuatan dalam peperangan. Sedangkan

al fasyl artinya pengecut. Dikatakan fasyila ar-rajul, yakni laki-laki
itu gentar maju karena pengecut.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertamo,

adalah hadits Abu Musa, "Jangan berselisih". Hadits ini akan

dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Kedua,

adalah hadits Al Bara' tentang kisah perang Uhud. Maksud disebutkan

nya di tempat ini adalah untuk menunjukkan bahwa kekalahan terjadi

akibat sikap pasukan pemanah yang melanggar perintah Nabi SAW,

"Jangan meninggollrnn tempot kalian". Penjelasan selanjutnya akan

disebutkan pada bagian perang Llhud.

165. Apabila Terkejut di Malam Hari
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3040. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW adalah

manusia paling baik, paling pemurah, dan paling pemberani". Anas

berkata, "Pada suatu malam penduduk Madinah terkejut. Mereka

mendengar suara". Anas berkata, "Mereka pun disambut oleh Nabi

SAW dengan menunggang kuda milik Abu Thalhah tanpa pelana

seraya menyanggul pedangnya. Beliau bersabda, 'Jongan takut...

Jangan takut'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Aku mendapati

nya sangat kencang berlari', yakni kuda (yang dikendarainya)."

Keterangan:

Bab ini menerangkan bahwa sepatutnya seorang imam

(pemimpin) pasukan, mengecek berita secara langsung atau melalui

orang yang diutus. lmam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang

kuda milik Abu Thalhah. Hadits ini telah dijelaskan pada bagian akhir
pembahasan tentang hibah, dan telah disebutkan berulang kali dalam
pembahasan ini (ihad).

166. Orang yang Melihat Musuh Lalu Berseru Sekeras-kerasnya,

'Waspadalah' Hingga Orang-orang Mendengarnya

a ' . .? . J o zz '.' t..o i tll'.1, o . cz! , o c / c /
tebl5 4jJJ^Jl U," tl>f :Jt! or.-l Ajl a^l-, df * rJ_) I )/";f
,.'; i #)tfi i# u,,;)urat"^"*til ,r',q'ei,'F
,*'rir; ^tLat Jt"U; Lat:i ,ic le,6':)t;:):i
J '.,-;i oe; Lx *;a irtl; Lubb iSs W*i ;

I
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3041. Dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah, dia

mengabarkan kepadany4 dia berkata, 'oAku keluar dari Madinah

menuju hutan. Ketika Aku berada di tepi hutan tiba-tiba aku bertemu

Abdurrahman bin Auf. Aku berkata, 'Kasihan engkau, ada apa

denganmu?' Dia berkata, 'Unta-unta Nabi SAW telah diambil'. Aku

bertanya, 'siapakah yang mengambilnya?' Dia berkata, 'Bani

GhatMan dan Fazarah'. Aku pun berteriak tiga kali hingga terdengar

di kedua tepi kota Madinah; waspadalah... waspadalah'.. kemudian

aku bersegera hingga berhasil menyrsul mereka, dan mereka telah

mengambil unta-unta tersebut. Maka aku memanah mereka seraya

berkata, 'Aku adalah putra Al Akwa', dan hari ini adalah hari

kebinasaan. Aku telah menyelamatkan unta-unta sebelum mereka

berhasil meminum (air susunya). Setelah itu aku kembali dan bertemu

Nabi SAW. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-

orang itu kehausan, dan sesungguhnya aku membuat mereka terburu-

buru untuk minum minuman mereka, maka kirimlah utusan kepada

mereka'. Beliau bersabda, 'Wahai lbnu Al Alo,va', engkau telah

memilikinya malu berlaku lembutloh. Sesungguhnyo orang-orang itu

dijamu di kaumnya'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Salamah bin Al Akwa'

tentang kisah bani Ghathfan dan Fazarah. Hadits ini akan dijelaskan

o c-.gf c
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pada perang Dzu Qard dalam pembahasan tentang peperangan. Kata,
'yaa shabaah' adalah seruan memohon pertolongan. Hanya saja

dikaitkannya dengan waktu subuh, karena bangsa Arab biasa

melakukan penyerangan pada pagi hari. Orang yang mengucapkan
perkataan ini seakan-akan mengatakan, "Bersiaplah untuk meng

hadapi bahaya yang akan menyerang kamu di pagi hari."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Bab ini bermaksud rnenerangkan

bahwa seruan seperti itu bukan termasuk seruan jahiliyah yang

dilarang, sebab itu merupakan permintaan bantuan untuk menghadapi

orang-orang kafir."

167. Orang yang Berkata, 'Ambillah Ia dan Aku Adalah Anak Si

Fulan'

ti",lt u.t clrru':'& :zlL J$'s

Salamah berkata, "Ambillah ia, dan aku adalah putra Al Akwa'."

4* t:.i t- :Jw i:; hr qtitlt ,y;Jl :Jv Gt)\ G_,_i ,f
*?rr ,j-; ir Jyr't1i :CJi *r);r J$ t# ;; Af
tX, ^fi :9rt:1 ?:a,;, o$ I ok y; J; t *)
r,-3;, r-|"*f t'ulr ui ,:Jrr-'$r- ti ,;41 4#

..' ',;;i.rzy- u"rfu u d'rri ,jri .Ui"Jr

3042. Dari Abu f.fruq aiu U.*u,", O**" seorang f*ifuf.i
bertanya kepada Al Bara' RA, dia berkata, "Wahai Abu Umarah,

apakah kalian melarikan diri pada perang Hunain?" Al Bara' berkata

sedang aku mendengamya, "Adapun Rasulullah SAW tidak melarikan
diri pada peristiwa itu. Abu Sufuan bin Al Harits memegang kekang
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bighal-nya. Ketika beliau dikepung musuh, beliau turun dari

bighalnya dan bersabda, 'Aku adalah Nabi tidak ada dusta, aku

adalah putra Abdul Muththalib'." Al Bara' berkata, "Orang-orang

tidak pernah melihat peristiwa lebih dahsyat daripada hari itu".

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berkata 'Ambillah ia dan aku anak si fulan).
Kalimat ini diucapkan sebagai pujian. Menurut Ibnu Al Manayyar,

ditinjau dari segi hukum hal ini bukan termasuk keangkuhan yang

dilarang, karena kondisi telah membutuhkannya. Saya (Ibnu Hajar)

katakan bahwa hal ini seperti bolehnya bersikap sombong saat perang,

tetapi tidak diperbolehkan selain kondisi perang.

Li\t ;;.t sli 6'b :t;J- Sii 6alamah berknta, "Ambillah ia dan

aku adalah putra Al Alcwa'. "). Kalimat ini adalah bagian dari hadits

Salamah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dari segi makna.

Imam Muslim telah meriwayatkan sama seperti ini dari jalur lain dari

Salamah bin Al Akwa', d 6i., '&r01.!i4>Vj'1c,Ji:ppr ,u'T e*'*
?";?l,i ,L'F\i'it sti r;.ii 

',c^ij 
i,6 ,g e #t ,l-a'* e *:

g*\ (Aku berangkat menyusul orang-orang itu dan berhasil

menyusul seorang di antara mereka. Aku memanahnya di kakinya

hingga anak panah menembus betisnya. Aku berkata, 'Ambillah ia
dan aku adalah putra Al Ala,va', hari ini odalah hari kebinasaan' .).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara' bin Azib
tentang ketegaran Nabi SAW pada perang Hunain. Adapun penjelasan

lafazh *Aku adalah nabi tidak ada dusta, aht adalah putra Abdul
Muththatib," akan disebu&an pada perang Hunain.
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168. Apabila Musuh Menyerahkan Urusan Kepada Keputusan
Seseorang

j*":j ; uj r! :Js.b lr er',l r:rilt r*,, sri *
3u-tj- *r *iu' .,r *t l;:, d ,.u i, * rL €*
-5L ?nt ,j-; )t J-, ;u ,l; t5 ,rt; e;u -L tit
.)Liu' & ai ,s-, jy;.p;i' ,ig A.G;,'J*,i'ft3i'Sf ;f ,io '+ .b Vi :\'*'ot,'i Jd *3

.eir:.ir fr. r#'.k':,;l :Jv .^i-rlist *- oi, ^y.t-;r
3043. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, ..Ketika bani

Quraizhah menyerahkan unrsan kepada keputusan Sa'ad (Ibnu
\Iu'adz), Rasulullah SAW mengirim utusan -dan Sa'ad memiliki
kedudukan yang dekat dengan beliau- maka Sa,ad datang
menunggang keledai. Ketika dekat, Rasulullah SAW bersabda,
'Berdirilah untuk pemimpin kalian' . Sa'ad datang lalu duduk di
samping Rasulullah sAw. Kemudian Rasulullah sAw bersabda,
' ksungguhnya merekn menyerahkan urusan kepada keputusanmu,.
Sa'ad berkata, 'Sesungguhnya aku memutuskan bahwa yang ikut
irerperang dibunuh dan wanita dijadikan tawanan perang'. Beliau
sAw bersabda, 'sungguh engkau telsh memberi keputusan sesuai
q*um Allah'."

Keterangan:

(Bab opabila musuh menyerahkan urusan kepada keputusan
seseorang). Maksudnya, jika imam (pemimpin) menyetujui hal itu,
:raka diperbolehkan. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu sa'id Al
l*hudri tentang sikap bani Quraizhah yang menyerahkan urusan

. ..:
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mereka kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Hadits ini akan

dijelaskan pada perang bani Quraizhah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini memberi pelajaran

bahwa keputusan seseorang itu mengikat selama diridhai oleh kedua

belah pihak yang bersengketa."

169. Membunuh Tawanan dan Eksekusi

',y'' *j lr\t ;* it J;"oi .i;lnr'ue, !." i ,fi t
,P ;t'o\i,Sw l3 ie e; il";,;;lt yi., & : gt ia

,o . c

;rrtt iiui .a29lt )*\W
3044. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW masuk

pada perang pembebasan kota Makkah dan di atas kepalanya terdapat

topi baja. Ketika beliau melepaskannya, seseorang datang dan berkata,

"sesungguhnya Ibnu Khathal bergantung di tirai Ka'bah." Beliau

SAW bersabda, "Bunuhlah ia."

Keterangan:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang

pembunuhan Ibnu I(hahthal. Hal ini telah dijelaskan pada akhir

pembahasan tentang haji. Pada pembahasan terdahulu dijelaskan

bahwa imam (pemimpin) memilih -yang terbaik bagi kaum

muslimin- antara membunuh tawanan, membebaskan baik dengan

tebusan atau tanpa tebusan, atau menjadikan sebagai budak.
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170. Apakah Seseorang Boleh Menyerahkan Diri Untuk Ditawan?
dan Orang yang Tidak Mau Ditawan serta Orang yang Shalat

Dua Rakaat Saat Akan Dibunuh

4.+ pi-'"rtrur; / yi i o6 e,i i,t' r
,iJ ^-i,r'q:ri;;riit -;;-;4 

=*i> 
o,s,r;;:

'n"rL -li, l* i; y;i:* *i f h' ;* i:t J;i 6.
' ,.. . t o'

,'.ji.ti6 -7LA u ';^L / fG " - U:Gtrr -.,.u ; *G
i.f ',1?.trfi -28.3 ou* u rj- :te"rtritr ri1 *?-

,;1$ ,rtr'd? Jr:r'C\iqi itrp ,o$t ;"rii Ju,-

'.-x w $w ,-?lt q i:i3j t:;'#Ytsi;'s ,? Jrii
, -l'.*-;i; 1t;;'i.t;bfi fG ,,r, il1Fr':r tj;iu;i

i iir 3),"&it, t bir 4;t,4 $ut ;rat t Ld,
,Ji \1i ,4)t fl -J ; fG ,s* .,lr*i'r<:: JL't;"or*,,

-,Jt: i7:i ,,q &'+i'-l;llt ,in y: ei"_flr lii i l';'+ gV,, r. lrtx'd\i,* * e. *a trt:,

.iLi p.- 6kat ili,?i y r': rt;';0'q ru\t,,*
t , t t- --,t t. r o t ,6t'J'1i it ":e-JuJr ,y'St Ju" ,j*:G'*? ,e'ricg:";:ti f+"--j )U)

,/
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or. c , c/t o'- ,,i,'r.l .t,t.., '..r2''i,-",* *:ni'i- rG i. '>ttAr,y; i-=.rsr
|ry'$'i?( ? tat'arLiqV ,J 1' & c?1v r*i
"&G vk, ;;1 *nG ,'.';raG Ar"-t ;; \#,. ,g\ rri3r
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,ir:ij=

ui;'*\'* 
" 

vtii' ui;pi ;ie, *9, e "*,+;
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o .,'-- .i-, lt o d 1 t1 ta. o

l;ts') .*,y*"', )Pt €el if:::-€* P
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.f)rL'trLi'#rt d:p Li s:cLi 5b' bi )i 'i6
,;'); I i" 'a''ei tG ry'"f;i't Cyi "

J-t # :ir"T.f )t ;'t|'*:", otsu olAt u.r iji
i,r J-*Ut';:; ,:,*olt; -y I fa.ir ;r*iv .tk
iyrt; )6 q,6 d').t+i,1'.t i;i1\;.>i *',t *
>,-;'y ts t:rsj ,it:;; y i*rf;t,'E ^fr 

t;* f fG
'a'^*i,i.!t i yt t fc JL .-5,)T ?'; e.# i

t* ^^A{F-'oi JL t:'rf" C rl;;
3045. Dari Amr bin Abu Suffan bin Usaid bin Jariyah Ats-

Tsaqafi 
-sekutu 

bani Zuhrah dan tergolong sahabat Abu Hurairah
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RA- bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullatr SAW mengirim
satu pasukan yang terdiri dari l0 orang sebagai mata-mata. Beliau
mengangkat Ashim bin Tsabit Al Anshari 

-kakek 
Ashim bin Umar

bin Khaththab- sebagai pemimpin pasukan itu. Maka mereka pun
berangkat. Ketika mereka tiba di Hada'ah 

-tempat 
antara Usfan dan

Makkah- keberadaan mereka disampaikan kepada penduduk Hudzail

)'ang bernama bani Lahyan. Lah.l orang-orang ini mengerahkan
pasukan berkekuatan sekitar 200 personil yang semuanya adalah
pemanah. Mereka mengikuti jejak para sahabat Nabi hingga berhasil
menemukan makanan mereka berupa kurma yang dibawa sebagai

bekal dari Madinah. Mereka berkata, 'Ini adalah kurma Yatsrib
(Madinah)'. Lalu mereka terus mengejar dengan mengikuti jejak.
Ketika Ashim dan para sahabatnya melihat pasukan itu, mereka
berlindung ke bukit kecil, dan pasukan langsung mengepung. Pasukan
berkata, 'Turunlah dan berikan kepada kami tangan-tangan kamu, dan
untuk kamu jaminan dan perjanjian bahwa tidak seorang pun di antara
kamu yang dibunuh'. Amir bin Tsabit (pemimpin ekspedisi) berkata,
'Demi Allah, hari ini aku tidak akan menyerahkan diri dalam jaminan
keamanan orang-orang kafir. Ya Allah, sampaikan berita tentang kami
kepada Nabi-Mu'. Maka pasukan menyerang mereka dengan anak
panah. Akhirnya Ashim terbunuh bersama enam sahabat lainnya.
Kemudian tiga sahabat yang tersisa turun menyerahkan diri atas dasar
jaminan dan perjanjian. Mereka adalah; Khubaib Al Anshari, Ibnu
Datsinah dan seorang laki-laki lain. Ketika pasukan telah menguasai
mereka, maka tali busur mereka diputus lalu digunakan mengikat
mereka. Laki-laki ketiga berkata, 'Ini adalah awal pengkhianatan.
Demi Allah aku tidak akan menyertai kalian. Sesungguhnya bagiku
pada orang-orang itu terdapat tauladan (maksudnya orang yang
terbunuh)'. Mereka menariknya dan berusaha memaksanya agar ikut,
tetapi dia tetap tidak mau. Akhimya mereka pun membunuhnya.
Pasukan tersebut berangkat membawa Khubaib dan Ibnu Datsinah
hingga menjual keduanya di Makkah sesudah perang Badar. Khubaib
dibeli oleh bani Al Harits bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf.
Adapun Khubaib telah membunuh Al Harits bin Amir pada peristiwa
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Badar. Maka Khubaib tinggal bersama mereka sebagai tawanan.

Kemudian Ubaidillah bin Iyadh menceritakan kepadaku bahwa anak

perempuan Al Harits mengabarkan kepadanya, bahwa ketika mereka

berkumpul, Khubaib meminjam pisau darinya untuk memotong bulu

kemaluannya, dan dia pun meminjamkan pisau kepada Khubaib. Lalu

Khubaib mengambil anak kecil dari anak perempuan Al Harits disaat

ia lengah mengawasi anak itu. Anak perempuan Al Harits berkata,
.Aku mendapati anak itu duduk di atas pahanya sedangkan pisau di

tangannya. Aku pun sangat terkejut dan hal itu diketahui oleh Khubaib

dari wajahku. Maka Khubaib berkata, 'Apakah engkau khawatir aku

akan membunuhnya? Sungguh aku tidak akan melakukan perbuatan

itu'. Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik

daripada Khubaib. Demi Allah, suatu hari aku mendapatinya makan

setangkai kurma yang masih dipegang, padahal dia dibelenggu dengan

besi dan saat itu di Makkah tidak ada kurma yang berbuah'. Anak

perempuan Al Harits berkata, 'sungguh itu adalah rezeki dari Allah

yang diberikan-Nya kepada Khubaib'. Ketika mereka mengeluarkan

Khubaib dari wilayah Haram untuk dibunuh di luar wilayah Haram,

maka Khubaib berkata kepada mereka, 'Biarkanlah aku shalat dua

rakaat'. Kemudian dia berkata, 'Kalau bukan karena kalian mengira

aku merasa cemas dan takut, niscaya aku akan memperlama shalat

tadi. Ya Allah, binasakan mereka semuanya.

Aku tak peduli disaat terbunuh sebagai muslim,

dalam kondisi bagaimanapun selama kematianku untuk Allah.

Yang demikian itu pada Dzat ilahi,

bila Dia menghendaki akan memberkahi urat-urat yang tercabik

ini'.

Akhirnya Khubaib dibunuh oleh anak laki-laki Al Harits. Maka

Khubaib adalah orang yang mencontohkan shalat dua rakaat bagi

setiap muslim yang akan dieksekusi. Allah mengabulkan permohonan

Ashim bin Tsabit ketika dibunuh. Nabi SAW mengabarkan kepada

para sahabatnya keadaan mereka serta apa yang mereka alami.
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Sekelompok penduduk Makkah mengirim utusan kepada Ashim saat

mereka mengetahui dirinya dibunuh, dengan maksud mengambil
sesuatu dari badannya untuk diketahui (bahwa Khubaib benar-benar

telah mati). Hal itu dilakukan karena Khubaib telah membunuh
seorang pembesar mereka dalam perang Badar. Akan tetapi diutus
kepada Ashim lebah bagaikan naungan. Lebah itu melindungi Ashim
dari utusan Quraisy. Maka mereka tidak mampu memotong sedikitpun
daging Ashim."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA tentang
pengutusan Ashim bin Tsabit dan orang-orang yang bersamanya

dengan bani Lahyan, serta kisah eksekusi Khubaib bin Adi. Hadits
akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan tentang peperangan.

Dalam hadits ini terdapat penjelasan yang mendukung tiga
permasalahan yang ada dalam judul bab.

l7l. Membebaskan Tawanan

Sehubungan dengan masalah ini dinukil dari Abu Musa dari
Nabi SAW.

io.
i.t,f v*t*\t-*

,&ty \t ,V :t J;;iG,Jt3 ^-?nt ,a, &r ,rri'*
. ,1. t tt.,pft | :! i : cgtAr t$f,r, r\t q i;_r;:t t6t

3046. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Bebaskanlah yang
tertekan 

-yakni 
f3yysn41-, berilah makan orang yang kelaparan, dan

jenguklah orang yang sakit."
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tr#'e
3047. Dari Abu Juhaifah RA, dia berkata, "Aku berkata kepada

Ali RA, 'Apakah kamu memiliki sesuatu dari wahyu selain apa yang

ada dalam Kitab Allah?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Dzat Yang

membelah bijian dan menghidupkan jiwa, aku tidak mengetahui hal

itu kecuali pemahaman tentang Al Qur'an yang diberikan Allah
kepada seseorang, dan apa yang ada dalam lembaran-lembaran ini'.
Aku berkata, 'Apakah yang terdapat dalam lembaran-lembaran itu?'
Dia menjawab, 'Diyat, membebaskan tawanan, dan orang muslim

tidak dibunuh karena membunuh orang kafir'."

Keterangan hadits:

(Bab membebaskan tawanan). Maksudnya, membebaskan

tawanan dari tangan musuh. Dalam bab ini Imam Bukhari

menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Abu Musa "bebaskanlah orang yang tertekan",

yakni tawanan. Demikianlah penafsiran kata 'al aanii' (orang yang

tertekan) dalam hadits itu. Penafsiran tersebut berasal dari Jarir atau

Qutaibah. Karena Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini dalam

pembahasan tentang pengobatan dari jalur Abu Awanah dari Manshur

tanpa menukil penafsiran tersebut. Kemudian Imam Bukhari juga

menyebutkannya pada pembahasan tentang makanan dari Ats-Tsauri,

dari Manshur, dan pada bagian akhir disebutkan, "Sufran berkata

bahwa al aanii adalah tawanan."
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Ibnu Baththal berkata, "Membebaskan tawanan dari tangan
musuh termasuk fardhu kifayah.' Demikian juga menurut pendapat
mayoritas ulama. Sementara menurut Ishaq bin Rahawaih batrwa
pembebasan tawanan menjadi tanggungan baitul maal. pendapat

serupa dinukil pula dari Imam Malik. Imam Ahmad berkata,
"Tawanan ditebus dengan tawanan pula. Adapun menebus tawanan
dengan harta, maka aku tidak mengetahui dasamya. sekiranya di
tangan kaum muslimin ada tawanan dan ditangan kaum musyrikin ada
tawanan pula, maka saat itu membebaskan tawanan menjadi
keharusan. Selain itu juga tidak boleh membebaskan tawanan musyrik
dengan tebusan harta."

Kedua, adalah hadits Abu Juhaifah, *Aku berkata kepoda Ali,
'Apakah ksmu memiliki sesuatu daripada wahyu.". Hadits ini telah
dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu, dan sisanya akan djelaskan
pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan)"

I72. Tebusan Kaum Musyrikin

J;rrrisbt rr;il; ur-)Lf ..-ht ,*;t'JJu # ;i.*
a " 

t r 'l-lif ,--) ?!pt b.iir nr J;, U $ut *t y itr ,t ^l.rr' .5tg o;uv ,ja .iir.s ua
3048. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, ..r.run*rutrrru

beberapa orang dari kaum Anshar minta izin kepada Rasulullah sAw.
Mereka berkata, 'wahai Rasulullah, izinkanlah kami membiarkan
tebusan untuk anak saudara perempuan kami, Abbas. 'Beriau
bersabda, 'Jangan kalian tinggalkon I dirham pun dari tebusannya'."
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3049. Dari Anas, dia berkata, "Didatangkan harta dari Bahrain

kepada Nabi SAW. Maka Abbas mendatangi beliau dan berkata,

'Wahai Rasulullah, beri aku. Sesungguhnya aku telah menebus diriku

dan menebus Aqil'. Beliau bersabda, 'Ambillah'. Lalu beliau memberi

kan kepadanya di kainnya."

clt c trz I o z

f.a U, .l^>o ;re
,t.

.^o-
a-ti int l- | )tL' 9:

3050. Dari Muhammad bin Jubair, dari bapaknya *{an dia

datang bersama tawanan perang Badar- dia berkata, "Aku

mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat

Maghrib."

Keterangan Hadits:

Bab ini menjelaskan tentang tebusan tawanan kaum musyrikin,

yaitu berupa harta yang diambil dari mereka. Sementara pada bab

sebelumnya telah disitir sedikit masalah ini. Pada bab ini Imam

Bukhari menyebutkan tiga hadits;

Pertama, hadits Anas tentang permohonan kaum Anshar untuk

membebaskan tebusan Al Abbas. Hadits ini telah disebutkan pula

pada pembahasan tentang pembebasan budak.

Kedua, hadits Anas, *Didatangkan horta dari Bahrain kepoda

Nabi SAW. Moka Abbas mendatangi beliau dan berkata, '\4/ahai

Rasulullah, 'Beri aku. Sesungguhnya aku telah menebus diriku dan
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menebus Aqil'." Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas.
Redaksi yang lebih lengkap telah disebutkan pada bab-bab tentang
masjid disertai penjelasan periwayat yang menukilnya melalui sanad
yangmaushul.

Maksud kalimat, "Aku telah menebus diriku dan menebus
Aqil," adalah Aqil bin Abu Thalib. Dikatakan bahwa disamping Al
Abbas dan Aqil, telah ditahan pula Al Harits bin Naufal bin Al Harits
bin Abdul Muththalib, dan Al Abbas juga menebusnya. Kronologis
peristiwa ini telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq.

Ibnu Baththal menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk
memperbolehkan memberi harta zakat kepada sebagian golongan
yang berhak (mustahiq). Namun, hadits tersebut tidak mendukung
pendapatnya. Sebab harta yang diberikan bukan berasal dari zakat.
Seandainya harta itu adalah zakat tetap tidak dapat menjadi dalil,
karena Al Abbas bukan termasuk penerima zakat (mustahiq). Jika
dikatakan bahwa Nabi SAW memberi Al Abbas sebagai bagian orang-
orang yang berutang (seperti disinyalir oleh Al Karmani), maka
pendapat ini pun telah terbantah. Pendapat yang benar bahwa harta
tersebut berasal dari pajak atau upeti, dimana keduanya termasuk harta
imbalan perdamaian. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada
pembahasan tentang upeti.

Ketiga, hadits Jubair bin Muth'im, "Aku mendengor Nabi SAW
membaca surah Ath-Thuur pada shalat Maghrib." Imam Bukhari
menyebutkan hadits ini karena kalimat "dan dia datang bersama
tawanan perang Badar", yakni dalam rangka menebus tawanan perang

Badar. Penjelasan kandungan hadits telah disebutkan pada bab
"Membaca [surah] saat Shalat". Kemudian kandungan lain ketiga
hadits ini akan dijelaskan dalam perang Badar pada pembahasan

tentang peperangan.
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173. Apabila Kafir Harbi Masuk Negeri Islam Tanpa Jaminan
Keamanan

*hr i*;U';i,iG yj * ;f"rti'& / /G).r
'a... ^.c7., ' ,1. .cr.e.tl,. to,.tr..

c,:,,tr->.5- atL,l'l',.'d*i -* €.;r- lire,t d *j
'^-ii ,fu ,;-&tj ,i-ib,','{i'*\t p'4tiw'J*t';

.t^!-

3051. Dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa', dari bapaknya, dia

berkata, 'Nabi SAW didatangi oleh seorang mata-mata kaum

musyrikin 
-ssrnsnfara 

beliau SAW berada dalam perjalanan-.
Orang itu duduk bersama para sahabat Nabi dan berbicara. Kemudian

dia pun pergi. Nabi SAW bersabda, 'Kejarlah ia dan bunuhloh'.

Akhirnya aku membunuhnya dan beliau memberikan ftlmpasannya

kepadanya."

Keteransan Hadits:

(Bab opabila lmJir harbi masuk negeri Islam tanpa jaminan

keamanan). Maksudnya, apakah dia boleh dibunuh? Ini termasuk

masalah yang diperselisihkan para ulama. Menurut Imam Malik,
keputusannya diserahkan kepada imam, dan hukum orang itu sama

seperti hukum kafir yang memerangi kaum muslimin. Al Auza'i dan

Imam Syaf i berkata, "Jika dia mengaku sebagai utusan maka

pengakuannya diterima." Tapi menurut Imam Abu Hanifatr dan

Ahmad pengakuannya tidak diterima dan dia digolongkan sebagai

harlafai' bagi kaum muslimin.

ii{,:'lJ f t? Pt y Xo' .J- 4, e (Nabi sAW didatangi

oleh seorang mata-mata kaum musyrikin). Saya belum menemukan

nama orang yang dimaksud. Hanya saja dalam riwayat Ikrimah bin

Ammar dari Iyas yang dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa
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peristiwa itu terjadi pada perang Hawazin. Seorang intel dinamakan
mata-mata, karena sebagian besar tugasnya berkaitan dengan mata.
Atau mungkin dinamakan demikian karena perhatiannya yang sangat
serius terhadap penglihatan, seakan-akan seluruh badannya memiliki
mata.

J-i:t j |u,t*-:6bi,* .,*j (orang itu duduk bersama para
sahabat nabi dan berbicara. Kemudian dia pun pergi). Dalam riwayat
An-Nasa'i dari jalur Ja'far bin 'Aun, dari Abu umais disebutkan, rlli
L;' { $etetah makan dia pun berlaru).Sementara daram riwayat
Ikrimah yang dinukil Imam Muslim disebutkan , 6itj,ii-l:uj "j ,#r.6
il--'.:i t; ri1 ,.+fur €fr."fu qi,,,--,h, f,e (dia mengikat
unta lalu datang mokan siang bersama orang-orang seraya merihat.
sementara pada komi terdapat keremahan pada punggung. Ketika
lreluar orang itu mempercepat langkahnya).

i-r6tj ,i"Lt (Kejartah dia dan bunuhrah).Abu Nu,aim memberi
tambahan dalam kitab Ar Mustakhraj dari yahya Al Hammani dari Al
umais, ,* '^!g'of tii (Kejarrah dia, rrarena sesungguhnya dia adarah
mata-mata). sementara Abu Daud memberi tambahan dari Al Hasan
bin AIi dari Abu Nu'aim, '^ lui 

.l|i*;l (Aku mendahului mereka
me ny u s ul ny a I o I u m e mb unuhnya).

'^1,-, .. -j,nt ,'o--li,ti (Arru membunuhnya dan beliau memberikan
rampasannya kepadanya). Demikian disebutkan di tempat ini. pada
kalimat terdapat pengalihan dari orang pertama kepada orang ketiga.
sebab konteks kalimat seharusnya adalah; beliau sAw memberikan
rampasannya kepadaku. Redaksi seperti ini tercantum dalam riwayat
Abu Daud. Kemudian Abu Daud dan Imam Muslim memberi
tambahan dari jalur Ikrimah bin Ammar,'-^fu jiiUriziS ,* ,y:WA
i;t\ii'j ,frt )1, * * ;; U:riit t6, lsi.to :,;;3.i'r*,f *;i
U'*i # *,pr r,,l1r e 6j *t riit i,je ;A, rLo. o:st ;;
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e *, S*: ie;tfs ilv-1'^iri * e;titi S*,tu + "i tta ;+! cl:
'e-ei 15J'nia gi\r fir ri6 ,yjt',P uJtfi aa o$rt *: &v ^i:t

(Orang itu diitafii oleh seorang lakiJaki dari suku Aslam dengan

mengendarai unta yang berwarna keabu-abuan. Alcu pun keluar

sambil berlari hingga mengambil kekang unta lalu memukulnya.

Ketika ia tersungkur ke tanah, maka aku menghunus pedangku lalu

memukul kepalanya hinggaiatuh (meninggal). Kemudian aku kembali

membawa tunggangannya sertq bawaannya. Rasulullah SAW

menyambutku dan bertanyo, 'siapakah yang membunuh lakiJaki itu?'

Mereka berkata, 'lbnu Al Alcwa'. Beliau bersabda, 'Semua

r omp as anny a unt u kny a' .").

Imam An-Nasa'i memberi judul hadits ini, "Membunuh Mata-

mata Kaum Musyrikin". Sementara riwayat Ikrimah memberi

informasi tentang faktor yang mendorong untuk membunuh mata-

mata tersebut. Dimana dia berhasil mengethaui kelemahan kaum

muslimin dan ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, agar

mereka dapat memamfaatkan kelengahan ini. Maka pembunuhannya

membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini menjelaskan tentang

bolehnys membunuh mata-mata kafir harbi. Hal ini disepakati oleh

para ulama. Adapun mereka yang terikat perjanjian damai atau yang

mendapat jaminan keamanan, maka menurut Imam Malik dan Al

Auza' i perj anj ian dengannya batal akibat perbuatannya itu. Sedangkan

dalam madzhab Syaf i masalah ini masih diperselisihkan' Apabila hal

itu disyaratkan maka perjanjian dianggap batal menurut kesepakatan

ulama."

Hadits ini menjadi dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa

harta yang dilucuti dari musuh menjadi milik orang yang

membunuhnya. Namun, ulama yang berpendapat bahwa pembunuh

tidak berhak memilikinya, menjawab argumentasi ini bahwa hadits

tersebut tidak mengindikasikan salah satu dari dua pendapat yang ada,

batrkan hadits itu memiliki kemungkinan mendukung keduanya
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sekaligus. Akan tetapi Al Ismaili meriwayatkan dari Muhammad bin
Rabi'ah, dari Abu Al Umais dengan lafazh, .irr 

"L; 4t'.pA ,fi|rt
'4, ;it ,'^ir,6 o*i:trit,jti ,{ii 'di'^rS u :Jul as.ir:j,,* ,gi 

*r y
(seorang laki-laki berdiri dan mengabarkan kepada Nabi sAW bahwa
orang itu adalah mata-mato kaum musyrikin. Mako Nabi sAW
bersabda, 'Barangsiapa yang membunuhnya maka baginya
rampasannya'. Dio berkata, 'Aku pun menyusulnya lalu
membunuhnya, maka Nabi memberikan rompasannya kepadaku'.,,
Riwayat ini mendukung pendapat yang mengatakan bahwa pembunuh
tidak berhak mendapatkan rampasan korbannya. tetapi berdasarkan
kebijakan imam (pemimpin). Bahkan Imam Al eurthubi berpendpaat,
"Sekiranya pembunuh berhak mendapatkan rampasan korbannya
dengan sebab pembunuhan itu, niscaya sabda Nabi SAW, ,Semua

rampasannya untuknya', akan kehilangan faidah." Tapi argumentasi
ini pun ditanggapi bahwa kemungkinan hukum bahwa rampasan untuk
pembunuh, justru ditetapkan sejak saat itu.

Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil yang
membolehkan mengakhirkan penjelasan dari waktu pembicaraan.
Sebab firman Allah, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat
kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima darinya
untuk Allah," berlaku umum untuk semua rampasan. Kemudian
menjelaskan -setelah berlalu waktu yang lama- bahwa harta yang
dilucuti dari musuh menjadi milik pembunuhnya, baik kita katakan
kepemilikannya karena pembunuhan itu sendiri ataupun atas
kebijakan imam.

Mengenai perkataan Imam Malik, ..Belum sampai kepadaku
bahwa Nabi SAW mengucapkan sabdanya itu kecuali pada perang
Hunain," apabila maksudnya hukum ini mulai ditetapkan pada perang
Hunain, maka tidak dapat diterima. Akan tetapi penolakan ini
ditujukan kepada selain Imam Malik, yaitu para ulama yang
berpandangan bahwa hukum tersebut belum ditetapkan kecuali pada
perang Hunain. sebab Imam Malik hanya menafikan berita yang
sampai kepadanya. Sementara dalam sunan Abu Daud dari Auf bin
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Malik bahwa dia berkata kepada I(halid bin Al Walid pada perang

Mu'tah bahwa Nabi sAw menetapkan rampasan yang dilucuti dari

musuh menjadi milik pembunuhnya. Padahal perang Mu'tah terjadi

sebelum perang Hunain.

Imam Al Qurthubi berkata, "Hadits ini memberi keterangan

bahwa imam (pemimpin) dapat memberikan semua rampasan yang

didapatkan oleh suatu ekspedisi kepada siapa yang dikehendaki di

antara mereka. Hal ini terkait apabila tidak ditemukan rampasan lain

kecuali barang yang dilucuti itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang dikemukakan

sebagai suatu kemungkinan justru merupakan suatu kenyataan. Dalam

riwayat Ikrimah bin Ammar disebutkan bahwa hal itu terjadi pada

perang Hawazin. Sementara ketetapan tentang ftrmpasan perang dalam

peristiwa ini sangat masyhur dan dipraktikkan sesudahnya.

Menurut Ibnu Al Manayyar bahwa sikap Imam Bukhari di

tempat ini kurang tepat. Sebab dia memberi judul "Kafir Harbi apabila

Masuk Negeri Islam tanpa Jaminan Keamanan," lalu dia mengutip

hadits yang berkaitan dengan mata-mata kaum musyrikin, padahal

hukum mata-mata berbeda dengan hukum kafir harbi (yang bukan

mata-mata) apabila masuk negeri Islam tanpa jaminan keamanan.

Maka permasalahan yang dikemukakan lebih umum daripada dalil

yang disebutkan. Tapi pemyataan ini mungkin dijawab bahwa mata-

mata tersebut berlagak seolah-olah dirinya termasuk orang yang

mendapat jaminan keamanan. Ketika berhasil mendapatkan informasi

dia kembali dengan terburu-buru. Maka para sahabat mengetahui

bahwa dia adalah kafir harbi yang masuk wilayah Islam tanpa jaminan

keamanan.
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174. Memerangi Orang Kafir yang Mendapat Perlindungan (Ahlu

Dzimmoh) dan Tidak Dijadikan Budak

y\' ,* li,i:'y'i:y'i' 'ju 
l; ir

t1 r i<; ri,e_U q'JlA. L?t,ey,;A

3052. Dari Umar RA, dia berkata, "Aku berwasiat kepadanya

akan dzimmaft (perlindungan) Allah dart dzimmaft Rasul-Nya SAW,

hendaknya dipenuhi perjanjian mereka, berperang menjaga mereka,

dan tidak dibebani kecuali berdasarkan kemampuan mereka."

Keterangan:

(Bab memerangi orang kafir yang mendapat perlindungan [ahli
dzimmahJ dan tidak dijadikan budak). Maksudnya, apabila mereka

melanggar perjanjian. Imam Bukhari menyebutkan bagian kisah

pembunuhan Umar bin Khaththab, yaitu kalimat "Aku berwasiat

kepadanya akan dzimmah Allah dan dzimmah Rasul-Nya." Hadits ini

akan disebutkan lebih rinci dalam pembahasan tentang keutamaan.

Ibnu At-Tin mengkritik sikap Imam Bukhari, bahwa hadits yang

disebutkan tidak memiliki kaitan dengan judul bab, yaitu masalah

tidak menjadikan mereka sebagai budak. Kdtikan ini dijawab oleh

Ibnu Al Manayyar bahwa Imam Buhtrari menyimpulkan hal itu dari

kalimat "Aku berwasiat kepadanya akan dzimmah AllaB'. Sebab

konsekuensi dari wasiat ini adalatr bersikap lembut dengan tidak

memasukkan mereka dalam perbudakan.

Ulama yang berpendapat batrwa ahlu dzimmah (kaft yang

mendapat perlindungan) dijadikan budak bila melanggar perjanjian

adalatr Ibnu Al Qasim. Tapi pendapatnya tidak disetujui oleh Asyhab

dan mayoritas ulama. Letak permasalatrannya adalah apabila ahli

'€?t; *
- o2 Ot , , .. .

...,rr- ''lt gt-':

-'&itb
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175. Hadiah Untuk Utusan

I 76. Apakah Diberi Syafaat (Pembelaan/Pertolongan) Kepada
Ahlu Dzimmoh, dan Interaksi dengan Mereka

.,,*sjr |; li ,**r:t i'; ,is ',fi qb ?nt o-., fe lt *
\'t )-; :t );4':€,;r ,Jw )*;r ^i;; 

'*; ;; 6J 
'"i

'f 6y E*i 7*;it,iu,,.*it?';t*j *i *
J;, ;s tiui .L3r; 1'* 6'tt ,t-fliiti .Ui ix tU
.l\;iu L'; y6i olu G;t,,sv':r1: *ht *'*t
tsie?s ,*,Ijlt;tr'u'J-,t;r3r to;i oyl., $';'b ,r'r?,

dzimmah ditawan oleh kaJir harbi kemudian berhasil dikuasai oleh
kaum muslimin. Dalam masalah ini Ibnu Qudamah menyalahi
pendapat yang umum. Dia menyatakan bahwa ulama sepakat untuk
tidak memperbudak ahlu dzimmah yang melanggar perjanjian.

Nampaknya, dia belum mengetahui pandangan Ibnu Al Qasim dalam
masalah ini. Di sisi lain, seakan-akan Imam Bukhari telatr

mengetahuinya, maka dia membahasnya dalam bab tersendiri.

3053. Dari Ibnu Abbas RA berkata, "Hari kamis, dan apakah

hari kamis itu". Kemudian dia menangis hingga air matanya
membasahi pasir. Dia berkata, "Sakit Rasulullah semakin parah pada

hari Kamis. Beliau bersabda, 'Berikan kitab kepadaku, aku menulis
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untuk lramu sesuatu yang kamu tidok akan tersesat sesudahnya

selamanya'. Mereka pun berselisih, dan tidak patut berselisih di sisi

Nabi. Mereka berkata, 'Rasulullah SAW tidak konsentrasi'. Beliau

SAW bersabda, 'Tinggallcanlah aku, apo yong alat berada padanya

lebih baik dari apa yang knlian ajak aku kepadanya'. Beliau SAW

memberi tiga wasiat saat akan wafat; "keluarkan kaum musyrikin dari

lazirah Arab, berilah hadiah kepada utusan sebagaimana aku memberi

hadiah kepada mereka, dan aku lupa yang ketiga'." Ya'qub bin
Muhammad berkata, "Aku bertanya kepada Mughirah bin
Abdurrahman tentang lazirah Arab, maka dia berkata, 'Makkah,

Madinah, Yamamah dan Yaman'." Ya'qub berkata, "Al Arj adalah

batas Tihamah."

Keterangan Hadits:

(Bab hadiah untuk utusan). (Bab apakah diberi syafaat

[pembelaan/pertolonganJ kepada ahlu dzimmah dan interalai dengan

merelra). Demikian yang tercantum pada semua naskah Shahih

Bukhari dari jalur Al Firabri. Hanya saja dalam riwayat Ali bin
Syibawaih dari Al Firabri, bab "Hadiah Untuk Utusan" disebutkan

lebih akhir. Demikian pula dalam riwayat Al Isma'ili, dan versi inilah
yang menghilangkan kemusykilan. Sebab hadits Ibnu Abbas sesuai

dengan masalah hadiah untuk utusan berdasarkan lafazh 'berilah

hadiah kepada utusan', dan tidak memiliki kaitan dengan bab yang

lainnya. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan bab tentang syafaat

bagi ahlu dzimmah, tetapi tidak sempat menuliskan satu hadits pun

dalam bab itu.

Dalam riwayat An-Nasafi, bab "Hadiah Untuk Utusan" tidak

disebutkan, tetapi dia hanya menyebutkan bab tentang syafaat bagi

ahlu dzimmah. Lalu disebutkan hadits Ibnu Abbas di atas. Sementara

dalam riwayat Muhammad bin Hamzah dari Al Firabri disebutkan

sebaliknya.
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Kolerasi hadits Ibnu Abbas dengan masalatr syafaat bagi ahlu

dzimmah tidak jelas. Barangkali kolerasi itu ditinjau dari sisi perintatr

untuk mengeluarkan kaum musyrikin dari Jaziratr Arab. Sebab

konsekuensi perintah ini adalah batrwa tidak ada syafaat

(pembelaan/pertologan) bagi mereka. Sedangkan anjuran untuk

memberi hadiah kepada utusan berkonsekuensi memperlakukan

mereka dengan baik. Mungkin pula kata 'kepada' pada judul bab

bermakna 'bagi', yakni apakah diberi syafaat bagi mereka di sisi

imam dan apakah mereka diperlakukan dengan baik? Masalah ini

sangat jelas diindikasikan oleh kalimat, "Keluarkan mereka dari

Jazirah Arob", dan kalimat,"Berilah hadiah kepada utuson."

Hadits Ibnu Abbas akan dijelaskan pada bagian akhir

pembahasan tentang peperangan. Adapun atsar dari Ya'qub bin

Muhammad telah disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Ismail

Al Qadhi dalam kitab Ahkam Al Qur'an, dari Ahmad bin Mu'dil dari

Ya'qub. Kemudian Ya'qub bin Syabah meriwayatkan dari Ahmad bin

Mu'dil dari Ya'qub bin Muhammad, dari Malik bin Anas, sama

seperti itu.

Az-Zubair bin Bakkar berkata dalam kitab Akhbar Al Madinah

dikabarkan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab, bahwa dia berkata,

"lazirah Arab adalah Madinah." Ulama selainnya berkata, "Jazitah

Arab adalah antara Al Adzib hingga Hadhramaut." Az'Ztbair berkata,

"Pendapat terakhir ini lebih tepat." Hadhramaut adalah wilayah

Yaman paling ujung.

Menurut Al Khalil bin Ahmad, sebab wilayah itu dinamakan

Jazirah Arab (semenanjung Arabia), karena diapit oleh lautan persia

(samudera Hindia) dan lautan Habasyah dari satu sisi, dan diapit oleh

sungai Euphrat dan Dajlah. Ia adalah wilayatr Arab bersama kekayaan

alamnya. Sedangkan menurut Ashma'i, Jaziratr Arab berbatasan

dengan wilayah kerajaan Persia di penghujung Adn hingga batas

wilayah Syarn. Abu Ubaid berkata, "Panjang Jazfuah Arab terbentang

dari penghujung Adn hingga lembatr lrak, sedangkan lebarnya dari

Jeddah dan wilayah pesisir di sekitarnya hingga batas wilayah Syam."
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iq ,S\i L-;Stt |*F;- S61ga'qub berkata, "Al Arj adalah batas

Tihamah."). Al Arj adalah suatu tempat yang terletak antara Makkah
dan Madinah yang di maksud di sini bukanlatr Al Arj yang terdapat di
Thaif. Al Ashma'i berkata, "Panjang Jazirah Arab terbentang dari
penghujung Adn hingga lembah Irak, sedangkan lebarnya dari Jeddah

dan wilayah pesisir di sekitarnya hingga batas wilayah Syam.

Dinamakan sebagai Jazirah (semenanjung) karena diapit oleh
beberapa lautan, yaitu laut Hindia, laut Qalzam, laut Persia, dan laut
Habasyah (Ethiopia). Dinisbatkan kepada Arab, karena wilayah ini
berada dalam kekuasaan mereka sebelum Islam dan di sanalah tumpah

darah serta tempat tinggal mereka. Akan tetapi yang dilarang untuk
ditempati oleh orang-orang musyrik adalah wilayah Hijaz secara

khusus yang meliputi Makkah, Madinah, Yamamah dan wilayah
sekitarnya. Bukan wilayah-wilayah selain itu yang juga dinamakan
sebagai Jazirah Arab. Sebab seluruh ulama sepakat bahwa kaum
musyrikin tidak dilarang menetap di Yaman, padahal Yaman termasuk
wilayah Jazirah Arab. Demikian menurut mayoritas ulama. Tapi
menurut madzhab Hanafi, orang musyrik boleh tinggal di seluruh

Jazirah Arab kecuali Masjidil Haram. Imam Malik berkata, "Orang
musyrik boleh masuk wilayah Haram untuk berdagang." Sedangkan

menurut Imam Syaf i, orang musyrik tidak boleh masuk negeri
Haram sama sekali kecuali dengan izin imam demi maslahat kaum

muslimin.

177. Berhias Untuk Utusan

1-L #'L:r:Jur7&hr q.,'* i.rlf .i,r * i lg,r
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* ir j; et glpri # i' ir:, t;'e-It ,xi GY'i I ;
* \, e ),,s;, A, ji &'# A, #6 eq **, *i
t:l1'ri i'au*y; cq*srtt ,-*ii'*,i- i,iA *3
4ilq:Jra .,:a ;t'e',ii ,:iey* l; :* A

.'eal;',f; A
3054. Dari Salim bin Umar, bahwa Ibnu Umar RA berkata,

"IJmar menemukan hullah (pakaian satu stel) sutera dijual di pasar.

Maka Umar membawa pakaian tersebut kepada Rasulullah SAW
seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, belilah hullah ini dan berhiaslah

dengannya untuk hari raya dan menyambut utusan'. Rasulullah SAW
bersabda, 'Sesungguhnya ini adalah pakoian orang yang tidak
memiliki bagian (di akhirat)' -otau hanya saja yang memakai ini
adalah orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat)-. Maka berlalu
beberapa waktu lamanya sebagaimana dikehendaki Allah. Kemudian
Nabi SAW mengutus kepadanya jubah yang terbuat dari dibaj (salah

satu jenis sutera). Umar membawa jubah itu hingga menghadap Nabi

SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau mengatakan sesungguh

nya ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat),
atau hanya saja yang memakai pakaian orang adalah orang yang tidak
memiliki bagian (di akhirat). Kemudian engkau mengirim pakaian ini
kepadaku'. Beliau SAW bersabda, 'Engkau (bisa) menjualnya, atau

engkau dap at me nutupi s e b agian lce butuhanmu de ngannyo' ."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits lbnu Umar tentang hullah
utharid (pakaian dari Utharid). Hadits ini akan dijelaskan pada

pembatrasan tentang pakaian. Ibnu AI Manayyar berkata, "Kolerasi
hadits dengan judul bab adalah; bahwa Nabi SAW tidak mengingkari
permintaan Umar kepadanya agar berhias untuk hari raya dan
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menyambut utusan. Beliau hanya mengingkari berhias dengan jenis
pakaian tersebut, karena termasuk jenis pakaian yang dilarang.

178. Bagaimana Islam Diajukan Kepada Anak Kecil?

?' e.',twr *Li;;t trt q:Li'r oe, * lt ,f t',, r
E*; y\',* It e *3 yh, e dt Tcbi i
?)ti "'3i u* g *f'+ gr:ry' '{'.;); i:Lj & ,b ,yl

iP\, ;*Utap e:rr";:i'ir,?L;,b i.t rt";
J;' ,5'Wi ,*t *\t J:"Uti"'"; :yri,+ rLi
'b i: J* '&\t Jy::!fr L1:ri ,Jw ,b ir *;vi ,at

bt ,* dtiiu rar J;., ;tWi ,&j *\, Jb';:n
6e {;-,t *ht * at ,SC .^r-31rlr, LiT ,*'r gL

* \t .u Ut ,Su .*:s') b:a ,*'y 1b ;.t'lG vsi
LiL " jt,*j *\t*Utts .';\t'dtL*,*',
:j-'i ^Jr\t .u'dt ,se .'t\t u:b i.t Js .* U
.'*>;a1r oa ,l Lir Ar Jyr6,l*'Jti JL$ ,U ,S;'r;r'/ ."?.'\i'^K I of: ,41'*'* k"'.1.:{: lrht & Ut're

* e.u;
3055. Dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu umar, dia

mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Umar berangkat menyertai
satu kelompok sahabat Nabi SAW bersama Nabi SAW menuju Ibnu
Shayyad, hingga mereka mendapatinya bermain bersama anak-anak di

FATHUL BAARI - 629



sisi bangunan tinggi milik bani Maghalah. Saat itu Ibnu Shayyad

mendekati masa baligh. Dia tidak menyadari sedikitpun hingga Nabi

SAW memukul punggungnya dengan tangan. Kemudian Nabi SAW

bersabda, 'Apakah englau bersal<si bahwa aku adalah utusan Allah

(Rasutullah)?' Ibnu Shayyad memandangi beliau dan berkata, 'Aku

bersaksi bahwa engkau adalah utusan untuk orang-orang ummiy (b$a

huruf)'. Setelah itu Ibnu Shayyad berkata kepada Nabi SAW, 'Apakah

engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?' Maka Nabi SAW

bersabda kepadanya,'Aku beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-

Nya'. Nabi SAW bertanya, 'Apakah yang engkau lihat?' Ibnu

Shayyad berkata, 'Aku biasa didatangi oleh orang yang jujur dan

pendusta'. Nabi SAW bersabda, 'Perkara telah dicampur baur

otasmu'. Kemudian Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya aku

menyembunyikan sesuotu untulonu'.Ibnu Shayyad berkata, 'Ia adalah

ad-dukh'. Maka Nabi SAW bersabda, 'Cis, sungguh engknu tidak

akan melampaui kemampuanmu'. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah,

izinkanlah kepadaku untuk memenggal lehemya'. Nabi SAW

bersabda, 'Jika benar dia, maka engkau tidak akan mampu

menundukkannya. Jika bukan dia mako tidak ada kebaikan bagimu

membunuhnya'."

gt-+lu #;'ir'*;f i' e'$';ft',*Ir i6'&i,',b'd, 
* ,Ft S*; tiy & :b iy.t y.,iiir J"3r

)b i, r'#|ol ,rf it,ry.;i fJt Lt:\* *'t
t-4j d ^4 € :tt & abi,'*, ;.0,iti',s1t'e C"

? ri g;i *', ^lbl;'i ,r"'"Ct,*,i' if -1r; ,i'1,

i.::t',Sui '(*:;.1 ,rt i;t ;i iw ,sf :'v, cr,y Uui pr
t. u'' '.*k;t;,*tr*?ri 

*
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3056. Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW dan Ubay bin Ka,ab
mendatangi kebun kurma tempat Ibnu shayyad. Ketika memasuki
kebun, Nabi SAW mulai bersembunyi dibalik pohon-pohon kurma.
Beliau berusaha untuk mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad sebelum
terlihat olehnya. Saat itu Ibnu Shayyad berbaring di atas tempat
tidumya dalam selimut miliknya dan terdengar suara tidak jelas. Ibu
Ibnu Shalyad melihat Nabi sAW sedang bersembunyi dibalik pohon
kurma. Ia pun berkata kepada Ibnu Shayyad, 'Wahai Shafi' -yakni
nama Ibnu Shayyad- maka Ibnu Shayyad melompat. Nabi SAW
bersabda, 'Sekiranya dia membiarkannya maka telah jelas'."

,/dt
q6)
\'i *

3057. Salim berkata, dari Ibnu lJmar, "Kemudian Nabi SAW
berdiri di antara orang-orang, beliau memuji Allah sebagaimana yang
layak bagi-Nya. Setelah itu beliau rnenyebut Dajjal dan bersabda,
'Sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk mewaspadainya.
Tidak ada seorang nobi pun melainknn telah mengingatkan kaumnya
agar berhati-hoti terhadapnya. Nuh telah memerintahkan knumnya
untuk mewaspadainya. Akan tetapi aku akan mengotakan tentang dia
satu perkatoon yong belum pernah diucapknn oleh seorang nabi pun
kepada kaumnya, 'Kalian akan mengetohui sesungguhnya matonyo
buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah mata'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah
Ibnu Shayyad. Judul bab ini telah dijelaskan pada bab, "Apakah Islam

€, &' * \t * Utir'; ,'; ;t )s :r)L')u1

;r*'r:i ;\,J* j*lr ?t'"i *i';6, I' J, G,:"

E l;r; 
"fi 

,L'; L; i,:l;i'rr) ;;7 ;:r::i i \L q
]"rrr-) i,'oii'rpi'^fr t r:k,y'F.',i'k-'j
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diajukan kepada Anak Kecil?" di pembahasan tentang jenazah.

Kolerasi hadits dengan syariat mengajukan Islam kepada anak kecil

terdapat pada sabda beliau SAW kepada Ibnu Shayyad, *Apakah

engkau bersaksi bahwa alat adalah utusan Allah (Rasulullah)?"

Sementara Ibnu Shayyad saat itu belum baligh. Lafa^ ini

mengindikasikan masalah tersebut serta menunjukkan bahwa islamnya

anak kecil adalah sah. Sekiranya dia mengaku maka pengakuannya

akan diterima.

... '6tril'lj-'ot (Sesungguhnya Umar berangkat...). Dalam hadits

ini terdapat tiga kisah, dan Imam Bukhari menyebutkannya di tempat

ini secara lengkap. Dalam pembahasan tentang ienazah, dia menukil

dari jalur Yunus, dan di tempat ini dari jalur Ma'mar, sedangkan

dalam pembahasan tentang adab dari jalur Syu'aib. Pada pembahasan

tentang kesaksian, Imam Bukhari hanya menyebutkan kisah yang

kedua, lalu menyebutkannya dalam pembahasan tentang jihad melalui
jalur lain. Sedangkan dalam pembahasan tentang fitnah dan bencana

hanya disebutkan kisah yang ketiga. Sebagian besar kosa kata hadits

ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

Kalimat "saat itu Ibnu Shayyad mendekati masa baligh," dalam

riwayat Yunus dan Syu'aib disebutkan,'njAt st,_b i.t qj,|il1tUnu

Shayyad telah mendekati masa boligh). Namun, lafazh ini tidak

terdapat dalam riwayat Al Ismaili. Oleh karena itu, dia berkomentar,

"Keadaan Ibnu Shayyad yang masih kecil tidak berkonsekuensi bahwa

dirinya belum pemah bermimpi."

6\, J*:ifi'li3l1 (Aku bersatrsi bahwa engkau adalah utuson

untuk ksum ummi [buta hurufl). Kalimat ini memberi asumsi bahwa

bangsa Yahudi 
-dimana 

Ibnu Shayyad termasuk salah seorang

mereka- mengakui diutusnya Rasulullah SAW. Hanya saja mereka

mengklaim, misi beliau khusus kepada bangsa Arab' Namun,

kerancuan argumentasi mereka sangat jelas' Sebab bila mereka

mengakui beliau adalah utusan Allah, maka mustahil bagi beliau

berdusta atas nama Allah. Maka ketika beliau mengatakan telah diutus
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kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa non-Arab, berarti

pernyataannya benar dan wajib untuk dibenarkan.

A),:"li ir,, i;5T ,*t y io, .,r.a Ut { Sa qaUi SAW bersabda

*"poioryr, i'Ak brri*o, kepada Atlah dan rasul-rasul-Nya.").

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, l?tt (Dan rasul-Nya), yakni

dalam bentuk tunggal. Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan,

i7t fjb *::: &i,.S.rl,;i lu, U5t (Aku berimon kepado Altah,

Malaikat-Malaiknt-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hori
akhir).

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW
mengajukan Islam kepada Ibnu Shayyad, karena dia bukan Dajjal
yang diperintahkan untuk diwaspadai."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini tidak cukup

kuat. Bahkan yang nampak bahwa status Ibnu Shayyad memiliki dua

kemungkinan; sebagai Dajjal dan bukan Dajjal. Oleh karena itu, Nabi
SAW ingin mengujinya dengan mengajukan tawaran itu. Sekiranya

Ibnu Shayyad menyambutnya niscaya jelaslah dia bukan Dajjal. Tapi

bila Ibnu Shayyad tidak mau menerima ajakan, maka statusnya masih

belum jelas. Kemudian Ibnu Shayyad sengaja mengajukan pertanyaan

serupa kepada Nabi SAW untuk memancing beliau SAW agar

mengucapkan perkataan dusta yang menafikan sifat kenabian dari

dirinya. Oleh karena itu, Nabi SAW memberi jawaban yang sangat

diplomatis. Beliau SAW bersabda, "Aku beriman kepada Allah dan

rqsul-rasul-Nya."

Al Qurthubi berkata, "Ibnu Shayyad berada di atas jalan para

tukang tenung. Mereka menyampaikan berita yang terkadang benar

dan terkadang salah. Keadaan Ibnu Shayyad ini telah menyebar di

antara manusia sementara tidak ada wahyu yang turun tentang dirinya.

Maka Nabi SAW bermaksud menempuh suatu cara untuk dapat

menguji keadaan Ibnu Shayyad yang sebenarnya. Faktor inilah yang

mendorong beliau pergi menemui Ibnu Shayyad.
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Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkatq b1,i

*.ii; &r ,J- ..l' ',rtb ;ys ab e f\6 |* z;,t:iite ,\i! ;4"ai;r

J6lJr 'S u!l;-li Pi (Seorang wanita Yahudi melahirkan anak yang

sebelah matanya tertutup dan sebelahnya lagi menoniol keluar. Malca

Nabi SAW merasa khowatir bila anak itu adalah dajjal). Sementara

dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW

disebutkan , iw 1'ni jut q'nir 6tb i4u'ili ;,*Ut $'*il-
3vb'Afilr,S ;.irr +* J,* 4n i,stii Wi'JG ,lii:, uii :e ?i't'*1

+biifi gapak dan ibu si daiiat menunggu selama 30 tahun tidak

mempunyoi anak, kemudian dilahirkan untuk mereka seorang anak

yang sangat mudharat dan paling sedikit mamfaatnya. Kemudian

beliau menyebutkan sifat kedua bapak si daljal, "Adapun bapaknya

memiliki postur tubuh yang tinggi dan gemuk, hidungnya bagaikan

paruh burung. Sedangkan ibunya memiliki postur tubuh gemuk dan

kedua tangannya panjan{'). Abu Bakrah berkata, 'oKami pun

mendengar bahwa telah lahir seorang bayi yang memiliki sifat-sifat

tersebut. Maka aku dan Az-Zubair bin Al Awwam pergi ke tempatnya

hingga kami masuk menemui kedua orang tuanya 
-yakni 

Ibnu

Shayyad- dan ternyata keduanya memiliki sifat-sifat yang sama

seperti dikatakan Nabi SAW."

Imam Ahmad dan Al Bazzar menukil dari hadits Abu Dzar, dia

berkata, ,i,-i6i tu.1;L, F r3:" ,'JGi 9i di*i:" n' ,*',;, ,#
i* ;'...rt',o5t a? Cb €i(Ji ,t:*T'r"b et yr'.ri; lttoti SAW

mengutusku menemui ibu lbnu Shayyad. Beliau bersabda, 'Tanyakan

kepadanya berapa lama ia mengandungnya'. Makn ibu lbnu Shayyad

berkata, 'Aku mengandungnya selama dua belas bulan, ketikn lahir ia
pun mengeluarkan suoro seperti anak yang baru berusia satu

bulan'.). Faktor-faktor inilah yang mendorong Nabi SAW hendak

menyingkap keadaan Ibnu Shayyad yang sebenamya.
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?S:il.t2 uy! :stp s;t'Ju t,sj 156 (Apa yang engkau lihat?

Ibnu Shayyad berkata, "Aku biasa didatangi oleh orang yang benar

dan pendusta."). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Imam At-

Tirmidzi disebutkan, ,t-o.it # t'.,-.,1lr ,stis ,\U.t b a';1 ilus (Oia

berkata, 'Aku melihat kebenaran dan kebatilan, dan aku melihat Arsy

di atas air'.) Redaksi serupa dinukil juga oleh Imam Muslim.

Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Imam At-Tirmidzi

disebutkan ,4€'t oe:* tsli gtu melihat orang-arang yang benar

dan pendusfa). Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan,

ou:2 {'tz:Ui' db t3? ,s,ji 6Atcu melihat orsy di atas air dan

disekitarnya ada ikan-ikan paus).

',4it (Beliau SAW bersabdo, "Disamarkan... "). Maksudnya,

urusan telah dicampuradukkan kepadamu. Dalam hadits Abu Ath-

Thufail yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, t3-7'-J q;lturri\tfi
(Beliau bersabda,'Berlindunglah kepada Allah dari keburukan esok

hari'.).

Lfu, * (Ia adatah Ad-Dukh). Penulis kitab Al Muhknm menukil

dengan lafazh ad-dakh. Al Hakim menukil dengan lafazh az-zukh

seraya menafsirkan bahwa maknanya adalah jima'. Akan tetapi para

ahli hadits sepakat menyatakan bahwa nukilan ini tidak benar.

Riwayat Al Hakim tertolak dengan keterangan dalam hadits Abu

Dzar, "Ia ingin mengatakan ad-dukhan (asap) tetapi tidak mampu,

sehingga mengucapk an ad-dukh."

Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath menyebut

kan dari hadits Zaid bin Haritsah, i't?'n V Pi io n' ;* ;t ok

irELJr (Beliau berknta, 'Nabi SAW menyembunyikan untuk lbnu

Shayyad surah Ad-Dukhan'). Dia menyebutkan surah secara mutlak,

tetapi maksudnya adalah sebagian dari surah itu. Sebab dalam riwayat

Imam Ahmad dari Abdunazzaqdisebutkan, itiJJt g,} i"r'i'crv)
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H:g\ (Aku menyembunyikan untulvtyo, 'Pada hari langit

mendatangl<an dukhan (asap) yang nyata'.).

Mengenai sikap Ibnu Shayyad yang menjawab ad-dukh,

dikatakan bahwa dia gagap sehingga tidak dapat menyebutkan kata

ad-dukhan secara sempuma, tetapi hanya mengucapkan sebagiannya.

Al Khaththabi menyebutkan batrwa saat itu ayat yang dimaksud

tertulis di tangan Nabi SAW, tapi Ibnu Shayyad tidak mampu

mengetahuinya kecuali kata tersebut, sebagaimana para tukang

tenung. Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda kepadanya, '!')Lii 
3ti6 W

(engkau tidak akan melampoui kemampuanmu), yakni kedudukan

orang-orang sepertimu di kalangan tukang tenung yang menghafal apa

yang disampaikan syetan mereka. Namun, apa yang mereka hafal ini
bercampur antara yang benar dan dusta.

Abu Musa Al Madini menceritakan bahwa sikap Nabi SAW
memilih ayat tersebut sebagai materi ujian memiliki rahasia tersendiri,
yaitu sebagai isyarat bahwa Isa Ibnu Maryarn akan membunuh Dajjal

di gunung Ad-Dukhan. Maka beliau SAW hendak mengalihkan

perhatian Ibnu Shayyad ke arah itu.

Al Khaththabi menganggap bahwa semua pendapat di atas

adalah mustahil. Menurutnya, Nabi benar-benar menyembunyikan ad-

dukh, yaitu jenis tumbuhan yang ada di kebun-kebun. Faktor yang

mendorongnya beranggapan demikian adalah karena ad-dukhan (asap)

tidak mungkin disembunyikan pada tangan maupun telapak tangan.

Kemudian Al Khaththabi berkata, "Kecuali bila beliau menyembunyi

kan 
-untuk 

Ibnu Shayyad- nama ad-dukhan dalam hatinya". Akan

tetapi pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, "Bagaimana Ibnu

Shayyad atau syetannya dapat mengetahui apa yang ada dalam hati?"

Namun, pertanyaan ini dijawab bahwa kemungkinan Nabi SAW

mengucapkan hal itu pada dirinya atau kepada para sahabatnya

sebelum melakukan pengujian terhadap Ibnu Shayyad. Maka ucapan

inilah yang dicuri syetan.
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i . t ", . il!)J-i) !fi W (Engkau tidak akan melampaui kemampuanmu).

Maksudnya, engkau tidak akan melewati apa yang telah ditetapkan

Allah atas dirimu, atau tidak akan melewati para tukang tenung

sepertimu.

Para ulama berkata, "Nabi SAW membeberkan urusan Ibnu

Shayyad untuk menjelaskan kepada para sahabatnya tentang

kedustaannya yang dihiasi oleh kata-kata menarik supaya hal itu tidak

samar bagi mereka yang lemah imannya dan belum mantap

keislamannya." Kesimpulan jawaban Nabi SAW terhadap Ibnu

Shayyad dengan gaya bahasa pengandaian. Seakan-akan beliau

bersabda, "Jika kamu benar dalam dakwaanmu sebagai pengemban

risalah, maka aku percaya kepadamu. Sedangkan bila kamu dusta

niscaya aku tidak akan percaya kepadamu. Sementara kedustaanmu

telah nampak jelas, maka kedudukanmu tidak akan naik."

eJol(iika benar dia). Dalamhadits Ibnu IVIas'ud yang dikutip

Imam Ahmad disebutkan ,'*:-3 ",!5 uai *!, '$ O*-'Oi (sekiranya

dia adalah yang kamu takutkan maka engkau tidak okan mompu

mengalahkannya). Sementara dalam riwayat mursal Urwah yang

dinukil Al Harits bin Abu Usamah disebutkan, J*L.lr -* o4;"'ot
(Sekiranya ia adalah Dajjat).

,^$b'hi .-i'$ 
lengkau tidak akon mampu menundukkonnya).

Dalam hadits Jabir disebutkan, e;';t 1 \V Cl.,eb, ''{i

(Engkau bukan orang yang ditetapkan untulcnya, sesungguhnya yang

ditetapkan untulmya adalah Isa Ibnu Maryam).
."a

* e.g)'p )ti ,i(i p tli Qika bukan dia maka tidak ada

kebaiknn bagimu membunuhnya). Al Khaththabi berkata, "Hanya saja

Nabi SAW tidak memberi izin untuk membunuhnya padahal Ibnu

Shayyad mengklaim sebagai nabi dihadapan beliau SAW, karena Ibnu

Shayyad saat itu belum baligh, dan juga termasuk orang-orang yang

terikat perjanjian."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa alasan kedua nampaknya lebih

tepat. Hal itu telah disebutkan dengan tegas dalam hadits Jabir yang

dikutip Imam Ahmad. Sementara dalam riwayat mursal Urwah
-, , , t

disebuktan, il5 gU 
J*," )U (Tidak halal bagimu membunuhnya).

Menurut saya, pertanyaan itu perlu diteliti lebih mendalam.

Sebab Ibnu Shayyad tidak secara tegas mendakwakan diri sebagai

nabi" Bahkan dia hanya menyamarkan persoalan seakan-akan

mengemban risalah. Sementara klaim mengemban risalah tidak

berkonsekuensi pengakuan sebagai nabi. Allah berfirman, Uii]i uJ1

iy.u.3Jr r*'o+gr (sesunggthnya Kami mengutus syetan-syetan

lrepada orang-orang kafir).

# ; ;| pi y in' .J:, Ut',t,lrt,, ebnu (Jmar berknta,

"Nabi SAI( berangkat bersama Ubay bin Ka'ab). Ini adalah kisah

kedua yang terdapat pada hadits di atas. Sanad-nya bersambung

dengan sanad hadits pertama. Imam Ahmad telah menyebutkannya

secara tersendiri dari hadits Abdurrazzaq seperti sanad di atas.

Kemudian dalam hadits Jabir disebutkan, Pt f i,, ,rf" 
t;r ,e j

#\1i3 1f,j,\rlGfAti"P't'frt F i.1 ,c;i (Kemudian Nabi SAW

datang bersama Abu Bakar, Umar dan sekelompok knum Muhajirin
dan Anshar, dan aku bersamo mereka). Dalam riwayat Imam Ahmad

dari Abu Thufail disebutkan bahwa Jabir juga menghadiri peristiwa

tersebut. Pada pembahasan tentang jenazah telah dijelaskan kosa kata

hadits serta perbedaan para periwayatnya. Lalu dalam hadits Jabir

disebutkan ,i)'& fi'Otvt'flf.r*' yy q'g-'otiei qou berharap

mendengar sesuotu dari perkataannya [Ibnu ShayyadJ untuk

mengetahui apakoh dia benor atau dusta).

:b'qt (wahai Shali).Dalam hadits Jabir disebutkan, '* UU$)

-t+ * *dt i rii oirr Qbunya berkata, 'Wahai Abdullah, ini Abu At

Qasim telah datang'.). Seakan-akan periwayat hadits Jabir
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menyebutkan nama panggilan beliau dalam Islam. Adapun nama Ibnu

Shayyad yang sebenamya adalah Shafi.

'#'r-r t j $ekiranya ia membiarkannya niscaya telah jelas).

Maksudnya, tampak keadaannya sehingga kita dapat mengetahui

hakikat yang sebenarnya. Kata ganti 'nya' pada kata omembiarkan'

kembali kepada ibu Ibnu Shayyad, yakni sekiranya ibunya tidak
memberitahukan kepada Ibnu Shayyad tentang kedatangan kita,
niscaya Ibnu Shayyad akan tetap dalam keadaannya semula, sehingga

kita akan mendengar perkataan yang menyingkap hakikatnya.

Salah seorang pensyarah Shahih Bukhari melalukan kekeliruan.

Menurut mereka kata ganti tersebut kembali kepada lafazh
'zamzamah' (kata-kata tidak jelas). Sehingga makna hadits menurut

mereka adalah; sekiranya Ibnu Shayyad tidak berbicara seperti itu
niscaya kita akan memahami perkataannya. Akan tetapi kita tidak
memahami perkataannya karena ucaparlnya yang tidak jelas. Namun,
pendapat yang menjadi pegangan adalah pendapat yang pertama.

-'.,L Lr;6 'pll'561 6atim berkata, "(Jmar berkata..."). Ini

adalah kisah ketiga dalam hadits tersebut, dan sanad-nya bersambung

dengan sanad hadits pertama. Imam Ahmad telah menyebutkannya

pula secara tersendiri. Kisah ini akan dijelaskan lebih detil pada

pembahasan tentang fitnah dan bencana.

Pelaiaran vans dapat diambil

Pada kisah Ibnu Shayyad terdapat sejumlah pelajaran, di
antaranya;

l. Perhatian imam (pemimpin) terhadap hal-hal yang dikhawatir
kan akan menimbulkan fitnah dan menanganinya dengan baik.

2. Menampakkan kedustaan orang yang menyerukan kebatilan
seraya mengujinya untuk mengetahui dan menampakkan

keadaan yang sebenamya.
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4.

Memata-matai orang-orang yang dicurigai.

Nabi SAW berijtihad dalam perkara-perkara yang tidak
diwahyukan kepadanya.

Kemudian para ulama berselisih tentang urusan Ibnu Shayyad

hingga melahirkan pendapat yang banyak. Semua pendapat ini
akan saya sebutkan ketika membahas hadits Jabir, oi i-i)t;-JrS i.fi

SEil' S :b j.r (Sesungguhnya beliau bersuntpah bahwa lbnu

Shayyad adalah Doljal). Hadits yang dimaksud akan disebutkan

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh

kepada Kitab dan Sunnah.

Dalam hadits tersebut terdapat bantahan bagi mereka yang

berpendapat bahwa seseorang dapat hidup kembali ke dunia
(faham reinkarnasi). Hal ini dapat kita lihat dari sabda beliau
SAW kepada Umar, "Sekiranya dia adalah yang kamu tokutkan

maka engkau tidak akan mampu mengalahkannya." Sebab

seandainya orang yang telah meninggal dunia boleh kembali ke

dunia, maka antara perbuatan Umar yang ingin membunuh saat

itu dan keberadaan Isa Ibnu Maryam sebagai orang yang

ditetapkan untuk membunuhnya setelah itu jelas bertentangan.

179. Sabda Nabi SAW Kepada Orang-orang Yahudi,"Masuklah
Islam Niscaya Kamu akan Selamat."

5.

'-.c.t ?.. t f-.?aj-* s\ *U.AI
Sabda ini telah diriwayatkan Al Maqburi a*i AU, gr.rrui.ufr.

'jt;

5/IO - I.ATgI'L BAARI



Keterangan:

Sabda Nabi SAW yang disebutkan lmam Bukhari pada bab di
atas, adalah bagian dari hadits yang akan disebutkan melalui sanad
yangmaushul pada pembahasan tentang upeti.

180. Apabila Suatu Kaum Masuk Islam Di Negeri Kafir
Sementara Mereka Memiliki Harta dan Tanah, Maka Semua ltu

Untuk Mereka

-^-* G- (& J;; i-i it J:-, [ ,Lii :Js *.t ; t)ilL
,r

* *rf:,a tt);rl ia :Jv i rrF W tl '!j')tj :Jv

"^:tS ,ili ic,', .a<:t J'U:;'&G4 *St tY
,'e.b1 Su .",t)'i'ts'Jfq-l tf gr;' q "bu-1'*-;ie

.qrtiit i;Vr,
3058. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Wahai Rasulullah,

dimana engkau akan menginap besok?" 
-yakni 

pada saat beliau
menunaikan haji-. Beliu bersabda, "Apakah Aqil meninggalkan

rumah untuk kami?" Kemudian beliau bersabda, "Besok kita ak*n
menginap di Khaif bani Kinanah Al Muhasshab, dimana orang-orang

Quraisy bersumpah di atas kekufuran." Hal itu dikarenakan bani

Kinanah bersekutu dengan Quraisy untuk memboikot bani Hasyim;
tidak melakukan jual-beli dengan mereka dan tidak memberi

perlindung an." Az-Zvhri berkata, "Khaif artinya lembah."

'-r1J. i,t & hr q, 
=Wt;.'#Li 

yj ',*'&i i i),f
'i ir-;t-- n)*bt'r;; U :Jw u*;t Je ,3 &i { j';Yl_
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'5 \ft ."-;rx, fMtiV;L$ qriuir aV; dirt A*lJt
' 4. c .... .c. c. t'lt t ,l,z -"'4i, a " -'n'l lr a 'cot-iL fi ei J'te /,'f tGf{: a#)t +ri 4:At qt

f$t'"q, ot;,7ij F Jyt;j-tQbc ry o\Ai
,in-,\-!t 1i r:- |* *g-U tQ*'6 ry'ity.a4it'qri
,9 itb:-'*J' 4 ',tb ;i 'l6jr, ;uJ t.:ti rj | 6 '&? .tii

| ,.
€-14?,tl*,piry 6t |ri{t:;u ;t is? gt yt ir:
.riir jdnfi 

:!r * q!ti,t>r-,)' qW t&?: *ot
tt e\rn{'#6 yt,E €,y Fl

3059. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, bahwasanya

Umar bin Khaththab RA menugaskan mantan budaknya yang bernama

Hunay untuk menjaga daerah larangan. Beliau berkata, "Wahai

Hunay, bersikap .lunak dan ramahlah terhadap kaum muslimin,

takutlah terhadap doa orang-orang yang teraniaya, karena doa orang

yang teraniaya itu mustajab (dikabulkan), masukkanlah pemilik unta

yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit. Berhati-hatilah diriku

terhadap unta Ibnu Auf dan unta Ibnu Affan. Sebab apabila hewan

ternak mereka binasa, niscaya keduanya akan kembali kepada kurma

dan tanaman. sedangkan pemilik unta yang sedikit dan pemilik

kambing yang sedikit, bila hewan ternak mereka binasa niscaya akan

datang kepadaku bersama anak-anaknya dan berkata, 'wahai Amirul

Mukminin, apakah aku harus meninggalkan mereka? Tidak ada bapak

bagimu (celakalah engkau)'. Air dan rerumputan lebih mudah bagiku

daripada emas dan perak. Demi Allah, sungguh mereka akan mengira

aku telah menzhalimi mereka. Sungguh ia adalah negeri mereka.

Mereka telatr berperang membelanya pada masa Jahiliyah, lalu

mereka masuk Islam dan tetap menguasainya. Demi Yang jiwaku

berada di tangan-Nya, kalau bukan karena hana yang aku jadikan
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sebagai angkutan dalam rangka fi sabilillah, niscaya aku tidak akan
membuat daerah larangan satujengkal pun di negeri mereka."

Keterensan Hadits:

Dalam bab ini, lmam Bukhari hendak membantah pandangan

sebagian ulama madzhab Hanafi yang mengatakan, "Apabila kafir
harbi masuk Islam di negeri kafir, lalu tetap tinggal di dalamnya
hingga kaum muslimin menguasai negeri itu, maka ia lebih berhak
terhadap seluruh hartanya kecuali tanah dan harta tidak bergerak
lainnya. Tanah dan harta tidak bergerak menjadi rampasan untuk
kaum muslimin." Namun, Abu Yusuf tidak sependapat dengan mereka
dalam masalatr ini dan lebih memilih pendapat jumhur ulama.

Judul bab di atas didukung oleh hadits yang dikutip Imam

Ahmad dari Shakhr bin Al Ailah Al Bajali, dia berkata ,- lii 7'dJ 6ti,;pi y.I' & d, jl d'ke3,6it6 "e3i'* #
l.ui -)ur'rft 

rt ,y1, Pt ti1:S'6i (Suatu traum dari bani Sutaim

melarilran diri meninggalkan tanah mereka. Maka aht mengambil
tanah tersebut. Kemudian mereka masuk Islam don memperkarakan
diriku kepada Nabi SAW. Affitirnya Nabi mengembalikan tanah
tersebut lcepada merelca seraya bersabda, 'Apabila seseorang masuk
Islam malra dia lebih berhakterhadap tanah dan hartanya'.).

r3i Jyi-l lt ,1.,r[ 'Lii (Atu berkata, ,,Wahai Rasulullah,

dimana engkau akan menginap besok? "). Imam Bukhari menyebut
kan hadits secara ringkas. Adapun redaksinya secara lengkap telah
disebutkan pada bab, "Mewarisi Tempat-tempat Tinggal di Makkah
dan Membelinya", dalam pembahasan tentang haji

Hadits ini memiliki kaitan erat dengan judul bab. Hal itu
berdasarkan pemikiran bahwa Makkah dikuasai melalui kekerasan.

Sementara yang masyhur dalam madzhab Syaf i bahwa Makkah
dikuasai melalui perdamaian. Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan.
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Mungkin pula dikatakan; sikap Nabi SAW yang mengakui

semua tindakan Aqil terhadap harta -baik 
rumah maupun tanah-

milik kedua saudaranya (Ja'far dan Ali) serta milik Nabi SAW sendiri,

baik dijual, dihibahkan atau transaksi lainnya, dimana Nabi SAW

tidak merubah transaksi-transaksi tadi dan tidak pula mengambil harta

tersebut dari orang yang sedang memilikinya saat kota Makkah

dikuasai, maka hal ini menjadi dalil bahwa seseorang yang masuk

Islam dan menguasai tempat tinggal atau tanah, maka hak

kepemilikannya terhadap harta itu lebih patut lagi untuk diakui.

Al Qurthubi berkata, "Kemungkinan maksud Imam Bukhari

bahwa Nabi SAW telah memberikan kepada penduduk Makkah harta

dan tempat tinggal mereka sebelum mereka masuk Islam, maka

mengakui hak kepemilikan orang yang masuk Islam atas tanatr dan

rumah tentu lebih patut lagi."

i:\'-jti efa-r bittr;, I i, u-'j'cae *Y e'oiu.ii
(Hal itu bahwa Bani Kinanah bersekutu dengan kaum Quraisy untuk

memboikot Bani Hasyim; tidak melakukan iual-beli dengan mereko

dan tidak memberi perlindungan). Demikian kalimat ini disebutkan

bersambung dengan hadits Usamah. Al Khathib menyebutkan bahwa

kalimat ini bukan bagian hadits, tetapi hanya disisipkan dalam riwayat

Az-Zuhlj., dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah.

Bahkan kalimat tersebut sebenamya hanya terdapat dalam nwayat Az-

Zufui dari Abu Salamatr dari Abu Hurairatr. Sebab Ibnu Wahab telah

menukil dari Yunus dari Az-Ztfiri seraya memisatrkan kedua hadits

tadi (yakni hadits Az-Zurhli dari Usamah, dan hadits Az-Zuhri dari

Abu Hurairatr). Muhammad bin Abu Hafshah menukil dari Az-Ztthri

hadits yang pertama saja. Sementara Syu'aib, An-Nu'man bin Rasyid,

Ibrahim bin Sa'ad dan Al Auza'i menukil datt Az-Ztrhri hadits yang

kedua, tapi dari jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa semur hadits tersebut telah

dikutip Imam Bukhari. Riwayat Ibnu Wahab dari Usamah dia

sebutkan pada pembatrasan tentang haji. Sedangkan riwayat Ibnu

Wahab dari Abu Hurairah dia sebutkan pada pembahasan tentang

6U _ FATIII'L BAARI



tauhid. Imam Muslim menyebutkan kedua riwayat ini sekaligus pada
pembahasan tentang haji. Hadits yang dinukil dari jalur Usamah telah
dijelaskan pada pembahsan tentang haji disertai penjelasan kalimat
periwayat yang disisipkan di dalamnya.

vli;u-'i jl ):"i,Lrnr lir qry@ti-*'tsi lboh*osonyo
umar bin Khaththab menugaskan mantan budaroya yang bernama
Hunay). Saya tidak menemukan nama budak ini di kalangan sahabat
meskipun dia sempat bertemu pada z:rman Nabi SAW. Saya
menemukan riwayatnya dari Abu Bakar, Umar dan Amr bin Al Ash.
Riwayatnya dinukil oleh anaknya yang bernama Umair dan seorang
syaikh dari kalangan Anshar serta selain keduanya. Dia ikut serta
dalam perang Shiffrn dari pihak Muawiyatr, tetapi kemudian
berpindah ke pihak Ali ketika Ammar terbunuh. Kemudian saya
temukan dalam kitab Malikah karya umar bin Syabatr, bahwa
keluarga Hunay dinisbatkan kepada Hamadan, mantan budak keluarga
umar. Sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang memiliki
keutamaan dan terpercaya tentu tidak diangkat oleh Umar.

4t e @ada daerah larangan).Ibnu Sa'ad menjelaskan dari

jalur umair bin Hunay dari bapaknya bahwa daerah larangan tersebut
terdapat di Rabadzah. Sebagian persoalan ini terah disebutkan pada
pembahasan tentang minuman.

b&r * &t,-',-,bt lbersikap lunak dan ramahlah terhadap

kaum muslimin). Maksudnya, tatran tanganmu dari menzhalimi
mereka. Dalam riwayat Ma'an bin Isa dari Malik yang dikutip Ad-
Daruquthni dalam l<rtab At Ghara'ib, *.rilj*rtz'nJ*i lOersikap lunak

dan ramahlah terhadap manusia). Atas dasar ini maka maknanya;
rutupilah mereka dengan sayapmu. Kalimat ini adalah ungkapan
tentang kasih sayang terhadap sesama.

cil;$r i,*s ,r,t) (Tafuttah terhadap doa laum muslimin).

Dalam riwayat Al Ismaili, Ad-Daruquthni dan Abu Nu,aim
d.isebutkan, pi,iiir iVs qooa orang yang teraniaya).
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qtilj (B e r hat i - h a t i r a h d i r i ku). Karimat ini merupakan peringaran

;:f,?,fri, 
berbicara rerhadap dirinya sendiri. rupi poru kalimat

sesungguhnva*il'fr r"ffi ffir:Tffi lgfr*::;xil-=,yang sebenr*nya adarah peringatan terhadap rawan bicara. seakan_akan apab,a seseorang memperingatkan dirinya berarti dia terahmemperingatkan pura lawan bicaranya. Dengan demikian, ia mem,ikimakna yang lebih mendalam. Hat itu ,"p"rti ."r"orangyang merarangdirinya sendiri padahal maksudnya adalah ;-,;** Iawanbicaranya, seperti akan dijerask* puau pembahasan tentang ghurur(khianat dalam urusan rampasan perang).

Ibnu Auf yang disebutkan pada hadits adarah Abdurrahman binAuf, sedangkan Ibnu Affan ,Jrrrr, utsman uin arr.*. umarmenyebutkan keduanya hanya sekadar contoh. ,i*nu keduanyamemiliki unta yang sangat banyak, dan mereka termasuk sahabat yangdiberi kelapangan. perkataan 
-umar 

ini tidak u".,,Jrua merarangkeduanya unfuk memasukkan hewan temak mereka ke daerahpenggembalaan milik negara. Akan tetapi maksudny4 jika daerahpenggembaraan tidak m€rmpu menampung kecuari hewan mirik sarahsatu dari dua gorongan ini letit dan kelas rendah), maka hendakrah

$ffi'ffi-tTfi-ffiJ***r keras rend#. u,,* merarang

mengedepankan keduanya,"u.ru*ilIl,:ilrij#uTiu.ft;"ff
telah dijelaskan langsung dalam hadits.

tfir nl u- ...wij, ,t u- lwaltai Amirur Muroninin... wahaiAmirul Mukminin)- Kalimat pelengkapnya tidak disebutkan, karenadapat dipahami dari kontekr urirr". Disamping itu ia mem,ikibanyak kemungkinan. Adapun kalimat selengkapnya adalah; wahaiAmirul Mukminin, aku ,.or_g ,** miskin... Wahai AmirulMukminin, aku seorang yang butuh... dan kalimat sepertinya.
LJI'A? 

'*ii l,npakah aku meninggal*an merelca?).Ini adalahkalimat tanya yang berindikasi pengingkaran. Maksudnya, aku tidak
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akan meninggalkan mereka dalam kondisi membutuhkan. Adapun
secara zhahir kalimat "tidak ada bapak bagimu,, adalah memohon
kecelakaan. Namun, makna sebenarnya hanya dalam konteks majaz.

Ringkasnya, apabila mereka dilarang untuk mendapatkan air dan
rumput, maka hewan ternak mereka akan binasa. Konsekuensinya ia
harus menggantinya dengan em:rs dan perak untuk menutupi
kebutuhan mereka. Bahkan mungkin perkara itu memaksanya untuk
memberikan bantuan uang tunai demi memenuhi kebutuhan mereka
yang lain.

Menurut Ibnu At-Tin bahwa yang dimaksud oleh lafazh, ti it
'e;:Jb (Sesungguhnya aku telah merahalimi mereka), adalah para

pemilik hewan ternak yang banyak. Demikian yang dia katakan. Akan
tetapi menurut saya, yang dimaksud umar adalah para pemilik hewan
ternak yang sedikit, karena merekalah kelompok mayoritas serta
penduduk negeri yang dimaksud. Pandangan ini diindikasikan oleh
perkataan Umar, ;trry $ lsrturgguhnya ia adalah negeri mereka).

Umar berhak melakukan hal itu, karena ia adalah daeratr tanpa
pemilik. Oleh karena itu, Umar menetapkannya sebagai daerah
terlarang bagi umum dan menjadikannya sebagai tempat penggembala
an unta-unta sedekah, demi kemaslahatan kaum muslimin.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam ktt^b Ath-Thabaqat dari Ma'an
bin Isa, dari Malik, dai Zaid bin Aslam, dari Amir bin Abdullah bin
Az-Zubur,dari bapakny \ -,i,,ii 

4t S- ,Jui t;-t$ 
)Lf q h,r i6 -# Ji

'.iL ,trt(rr,#p,l*Ii e$6rr?t *qt eW ui;6 r;r>tr

i1J ry:t *-(Sesungguhnya Umar didatangi oleh seorang laki-taki

dori penduduk pedusunan. Laki-laki itu berlcata, 'Wahai Amirul
Ifukminin, ia adalah negeri kami, kami telah berperang membelarrya

wda masa Jahiliyah, dan lmmi masuk Islam sementaro ia berada di
tangan lrami. Kemudian engkau melarangnya untuk kami?' Maka
Ltmar hanya bisa mengurai-ngurai jenggotnya). Riwayat serupa
dinukil Ad-Daruquthni dalam kitab Ghara'ib Malik dari Ibnu wahab
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dari Matik, hanya saja diberi tambahan, 6i ,riLbUt clf: Sq! 6l{ti
}-,rr-:( r; ,l' iq 3r;lri ar i'; iri' ,i,6 y'j?i 6etika taki-taki itu

melihat sikap Umar, maka ia pun meminta kepadanya dengan

memelas. Setelah laki-laki tersebut semakin mendesalcnya maka Umar

berlrata, 'Harta itu adalah harta Allah, dan hamba-hamba adalah

hamba-hamba Allah. Sungguh aku tidak akan melakukannya).

Menurut lbnu Al Manayyar bahwa lbnu Auf dan Ibnu Affan

tidak masuk dalam perkataan Umar, a-lat+lt e.tlb tyl lUereko

berperang membelanya pada masa Jahiliyah). Maka objek
pembicaraan kembali kepada penduduk Madinah secara umum bukan

khusus kepada keduanya.

Al Muhallab berkata, "Hanya saja Umar berkata seperti itu
karena penduduk Madinah masuk Islam secara suka rela, dan harta

benda mereka menjadi milik mereka. Oleh karena itu, Nabi SAW
melakukan tawar-menawar dengan bani Najjar pada tanah yang akan

dijadikan lokasi masjid."

Selanjutnya dia berkata, "Para ulama sepakat bahwa di antara

mereka yang masuk Islam dan terikat perjanjian, maka dia lebih

berhak terhadap tanahnya, sedangkan orang yang masuk Islam dari

kalangan kafir harbi, hartanya menjadi rampasan bagi kaum muslimin.

Sebab harta kafir harbi dikuasai sebagaimana negeri mereka dikuasai.

Berbeda dengan mereka yang terikat perjanjian damai."

Pernyataan bahwa para ulama sepakat dalam masalah ini perlu

ditinjau kembali seperti yang telah kami jelaskan. Sementara Al
Muhallab dan ulama-ulama sesudahnya memahami 'tanah' pada

hadits tersebut khusus untuk tanah penduduk Madinah yang masuk

Islam dan tetap dalam kepemilikannya. Padahal yang demikian bukan

yang dimaksud di tempat ini. Sesungguhnya Umar hanya membuat

daerah larangan pada sebagian tanah tanpa pemilik tanpa

menyingkirkan hak seorang pun, lalu tempat itu dikhususkan sebagai

penggembalaan unta-unta sedekah dan kuda-kuda mujahidin. Dia
mengizinkan pula kepada para pemilik hewan temak yang jumlahnya
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relatif sedikit untuk menggembala di sana. Hal ini dilakukan sebagai

rasa belas kasih terhadap mereka. Dengan demikian, hadits di atas

tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang tidak sependapat

dengan jumhur ulama. Sedangkan maksud kalimat 'merela mengira
aht telah menzhalimi mereka' adalah mereka mengklaim lebih berhak
terhadap tanah itu, bukan berarti mereka meftNa tidak diberi hak yang
wajib mereka dapatkan.

:, tr ey *i qltllrJr rii (kalaubukankarenahartayang

aku jadilcan sebagai anghttan dalam rangka fi sabilillah).
Maksudnya, berupa unta yang dipakai membawa mereka yang tidak
memiliki tunggangan. Imam Malik menyebutkan bahwa jumlah
hewan yang ada dalam daerah larangan itu pada masa Umar mencapai

seribu ekor unta dan kuda serta hewan lainnya.

Hadits ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki Umar serta

ketajaman pemikirannya dan kasih sayangnya terhadap kaum
muslimin. Hadits ini tidak terdapat dalam kitab At Muwaththa'.r Ad-
Daruquthni berkata dalam kitab Ghara'ib Malik *Hadits iru gharib
slwhih."

lEl. Imam Mencatat Manusia

+?'t,j-;UtSe ,Jv*?nt,grAL * f:r eri *
,,*e, utl'i, tSJ .r'6t q l*)L)LAs u ,),tik, ,*,

.r/a

;'; sri *il*$:L .:-u.G';:r;:Lj H lr:5,3\*

' Ustadz Muhammad Fu'ad Abdul Baqi berkatq "Hadits ini terdapat dalam kitab Al Muwaththa'; 60.
Kitab doa orang yang Teraniaya bab mcnghindari doa orang yang teraniaya. Malik'an Zaid bin Aslam
rnangabarkan kepadaku."
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y\ * i. t; :t-2t1J I iu .yy * es*,i :;:;\t ;p
:YY jY

3060. Dari Hudzaifah RA, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda,

'Tulislah untuklu orang yang mengucaplan Islam di antara manusia'.

Maka kami menulis 1500 orang untuknya. Kami berkatq 'Apakah

(pantas) kita takut sementara jumlah kita 1500 orang? Sungguh kami

telah melihat diri-diri kami diuji hingga seseorang shalat sendirian

karena takut'." Abdan menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah,

dari Al A'masy, "Kami mendapatkan jumlah mereka 500 orang." Abu

Muawiyah berkata "Antara 600 hingga 700 orang."

^-;rLi', ,bi$t Jt"b;;e :Jv r7ibh, uu,, ,6 i.t *.-(J(P:r..

,i?tt: ,tLir', tk ;j'g e+ jyi, J;, U ,lrut p,:
ixi' )r'rt'"Lii-"r j6 .Lr;

.t L g l-.J

3061. Dari lbnu Abbas RA, dia berkata, "Seorang laki-laki

datang kepada Nabi SAW dan berkata 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku telatr mendaftarkan diri pada perang ini dan itu,

sementara istriku akan menunaikan haji'. Beliau bersabda,

' Ke mbal ilah, tunailran hai i ber sama is tr imu' ."

@:
(Bab imam mencatat manusia). Maksudny4 baik yang ikut

berperang maupun yang tidak. Cara pencatatan bisa dilakukan oleh

imam (pemimpin) secara langsung maupun atas perintahnya.

lUlu,'}-.Jiti',; rl13Jtt (utislah untukku orang yang

mengucaplan Islam). Dalam riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy

yang dikutip Imam Muslim, rj:aiil (hitunglah). Sebagai pengganti,
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tr-tr Qulislah). Kata "hitunglah' lebih luas cakupannya daripada

"tulislah." Akan tetapi kata 'hitunglah' terkadang ditafsirkan dengan

makna 'tulislah'.

J;e: dl (Kami berkata, "Apakah [pantosJ kita tahtf,).

Kalimat pertanyaan ini bermakna takjub. Abu Muawiyah
menyebutkan dalam riwayatnya , rj;i'ot'€-rJ oi:tU l'&l,iui (Beliau

bersabda, 'Kalian tidak mengetahui, barangkali kalian akan diuji).
Seakan-akan pencatatan ini terjadi ketika mereka sedang menanti
perkara yang ditakutkan. Mungkin kejadiannya berlangsung saat

mereka akan keluar menuju perang Uhud ataupun yang lainnya.
Kemudian saya menemukan dalam syarh (penjelasan) Ibnu At-Tin
keterangan tegas bahwa yang demikian terjadi ketika menggali parit.

Menurut Ad-Dawudi, kemungkinan peristiwa itu terjadi ketika
mereka berada di Hudaibiyah. Karena terjadi perbedaan riwayat
mengenai jumlah mereka saat itu. Apakatr 1500 orang, 1400 orang
atau kurang dari itu seperti yang akan dijelaskan pada tempatnya.

Adapun perkataan Hudzaifah, "Sungguh kami telatr melihat diri-
diri kami diuji." Kemungkinan yang dia maksud adalah kondisi di
akhir pemerintahan Utsman berupa perbuatan sebagian pemerintah

Kufah, seperti Al Walid bin Uqbah yang mengakhirkan shalat atau

tidak menunaikan sebagaimana mestinya. Saat itu sebagian orang

melaksanakan shalat sendirian secara sembunyi-sembunyi, kemudian

ikut shalat bersamanya karena khawatir ditimpa fitnah.

Menurut sebagian ulama, Hudzaifah hendak menggambarkan

situasi ketika Utsman tidak mengqashar shalat saat safor, dimana
sebagian sahabat melaksanakan shalat qashar sendirian secara

sembunyi-sembunyi karena takut mengingkari perbuatan Utsman.

Sebagian lagi mengatakan, batrwa dia bermaksud menggambarkan

situasi pada hari-hari pembunuhan Utsman. Tapi pendapat ini tidak
tepat karena Hudzaifah tidak hadir dalam peristiwa tersebut.
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Pada hadits ini terdapat salah satu tanda kenabian Muhammad,

yaitu mengabarkan peristiwa yang belum terjadi dan menjadi

kenyataan. Kondisi yang lebih buruk terjadi setelah kematian

Hudzaifah, yakni pada masa Al Hajjaj dan selainnya.

-y',re e,r.+i:;,.;b\t tr;,*,rj tbr*vt.6 (Abdan

menceritakan kepada kami, dari Hamzah, dari Al A'masy, "Kami

mendapati mereka sebanyak 500 orang."). Maksudnya, Abu Hamzah

menyelisihi Ats-Tsauri dalam menukil hadits ini dari A[ A'masy,

dimana dia mengatakan "500 orang" tanpa menyebut "1000 orang".

-Y y illUi'c;.6:d-lb I Ss (Abu Muawivah bertrata,

"Antara 600 hingga 700 orang."). Maksudny4 Abu Muawiyah juga

menyelisihi Ats-Tsauri dalam menukil hadits ini dari Al A'masy.

Riwayat Abu Muawiyah disebutkan melalui sanad yang maushul oleh

Imam Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Seakan-akan menurut Imam Bukhari bahwa riwayat Ats-Tsauri

lebih akurat. Oleh karena itu, dia menjadikannya sebagai standar.

Sebab Ats-Tsauri lebih pakar secara mutlak dibanding periwayat lain
yang juga menukil hadits ini. Disamping itu riwayatnya memberi

tambahan atas riwayat mereka. Sementara tambahan dari periwayat

tsiqah (terpercaya) harus lebih dikedepankan.

Abu Muawiyah meski tergolong pakar dibidang hadits, tetapi

keunggulannya terbatas pada riwayatnya dari Al A'masy.

Kemungkinan hal ini menjadi pertimbangan Imam Muslim sehingga

dia hanya menyebutkan riwayat Abu Muawiyah. Hanya saja riwayat

Abu Muawiyah tidak tegas dalam menyebutkan jumlah mereka.

Imam Bukhari mengedepankan riwayat Ats-Tsauri berdasarkan

dua pertimbangan; yaitu riwayatnya memberi tambahan dibandingkan

riwayat dua periwayat lainnya, dan menyebutkan jumlah secara tegas

dibandingkan riwayat Abu Muawiyah.

Al Isma'ili berkomentar batrwa Yahya bin Said Al Umawi dan

Abu Bakar bin Ayyasy telah sepakat dengan Abu Hamzah pada
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lafazh, "500 orang". Dengan demikian terjadi pertentangan antara
kuantitas dan kwalitas. Riwayat yang menyebutkan 1500 orang lebih
unggul dari segi kualitas (kepakaran) periwayatnya. Sementara
riwayat yang menyebutkan 500 orang lebih unggul dari segi kuantitas
periwayatnya.

Namun, kelemahan pernyataannya cukup jelas. Karena yang
menjadi patokan dalam men.llarjih (memitih yang lebih kuat) adalah

kualitas periwayat bukan jumlatrnya Atas dasar ini tampak
keunggulan pendapat Imam Bukhari dibanding atrli hadits lainnya.

Sementara itu Ad-Dawudi (salatr seorang pensyaratr shahih
Bukhari) berusatra untuk menggabungkannya. Dia berkata, "Barang
kali pencatatan itu terjadi beberapa kali pada kesempatan yang

berbeda-beda." Ulama selainnya menggabungkan bahwa yang di
maksud dengan 1500 adalah semua orang yang telah masuk Islam,
baik laki-laki, perempuan, budak maupun anak kecil. Sedangkan yang
dimaksud dengan "antara 600 sampai 700 orang" adalatr laki-laki
secara khusus. Adapun maksud "500 orang" adalatr mereka yang bisa
berperang.

Penggabungan yang terakhir ini tebih baik daripada yang
pertama, meski sebagian ulama menolaknya berdasarkan lafaztr pada

riwayat pertama, "sebanyak 1500 orang laki-laki", karena kemungkin
an maksud periwayat tentang Y,ata "raju?' pada riwayat itu tidak
bermakna "laki-laki", tetapi bermakna'Jiwa."

Sebagian lagi mengompromikan batrwa maksud "500 orang"
&dalah penduduk Madinah yang ikut berperang. Kalimat "600 sampai
700 orang" adalah penduduk Madinah secara umurn, baik yang ikut
berperang maupun yang tidak. Kemudian maksud "1500 orang"
adalah penduduk Madinatr beserta dan sekitarnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua cara penggabungan yang

dikemukakan kurang relevan jika dikaitkan dengan sumber hadits.

Sebab semua riwayat itu hanya dikutip dari satu sumber yaitu Al
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A'masy, dan perbedaan yang terjadi berasal dari para periwayat yang

menukil riwayat darinya.

Dalam hadits tersebut terdapat pensyariatan mendata orang-

orang yang ikut berperang. Hal ini lebih ditekankan apabila ada

kebutuhan untuk menyeleksi orang-orang yang layak bertempur dan

yang tidak tayak. Faidah lain, bahwa hukuman dapat ditimpakan

kepada mereka yang congkak karena jumlah dan kekuatan yang besar.

Sama seperti firman Allah, "Dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu

di wahu kamu congkak karena banyalorya iumlah kamu" (Qs. At-

Taubah [9]: 25).

Menurut Ibnu Al Manayyar, hubungan judul bab dengan

masalah fikih adatah agar seseorang tidak berkhayal (menduga) bahwa

mendaftar prajurit dan menghitung jumlatrnya akan menghilangkan

keberkahan. Bahkan hal ini adalah sesuatu yang diperintahkan demi

kemaslahatan agama. Adapun hukuman yang ditimpakan pada perang

Hunain dikarenakan sikap congkak, bukan karena pendataan.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas,

"seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berksta, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aht telah mendaftarkan diri pada perang

ini dan itu'." Riwayat ini mendukung riwayat pertama dengan lafazh

'tulislah'. Sebab hadits Ibnu Abbas memberi asumsi bahwa mereka

biasa mendaftar orang-orang yang wajib untuk ikut perang. Hadits

Ibnu Abbas telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

182. Sesungguhnya Allah Mengukuhkan Agama Dengan Sebab

Orang Yang Berdosa (Fajir)

+ht *lnt Jt-r'e€y ,Jti'*?nt qti;-:; €j *
'*; (i .rrir ,Ytir.ii :i>L)t ,ft-'t,h).Jt- {&3

r. I' J;, U,E'*tV 4rli'L-y'tes pv'St 5u St:ar
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Jw ,oC'."ri tJj,y rr:i ilr #u i [ir| 
,r3r s^f v rf i'j

.'qt-i;.'of fir'F t* trG .Slr 4' ,*r'itit Jr'*:tt
tS .t:** LtV l, Sr ;J ; itk,y-us j, .i q
y\'* 4t;:e * J:;,c'4i * r'l )tsr,r:ots
$r-- ;( n .t;;,l' [ ,j Wi ;( ?nr,jt- u.or:-.t
rii-i 'r:i ir 3f '^U, 

"- if 
aZit ;i*,t 'i1 :utl\ ,s'r6

,ta '

..lult ,flSu 7'":r

3062. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, ..Kami turut
berperang bersama Rasulullah sAw. Lalu beliau bersabda tentang
seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemeluk Islam, .Orang ini
termasuk penghuni neraka'. Ketika perang dimulai, laki-laki tersebut
berperang dengan penuh semangat hingga akhirnya terluka parah.
Maka dikatakan, 'Watrai Rasulullah, orang yang engkau katakan
sebagai penghuni neraka, hari ini telah berperang dengan penuh
semangat dan dia telah meninggal dunia'. Nabi SAW bersabda, .Ia

(masuk) ke dalam neraka'." Dia mengatakan bahwa hampir-hampir
sebagian orang merasa ragu. Di saat mereka dalam kondisi demikian,
tiba-tiba dikatakan batrwa laki-laki itu belum meninggal dunia, tetapi
dia terluka parah. Ketika malam hari dia tidak sabar maka dia
membunuh dirinya sendiri. Kejadian ini disampaikan kepada Nabi
SAW, maka beliau bersabda, 'Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwa
aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya'. Kemudian beliau
memerintahkan Bilal untuk berseru di hadapan orang-orang,
'Sesungguhnya tidak masuk surga kBcuali jiwa yang muslim, dan
sesungguhnya Allah terlcadang menguhthkan agama ini dengan laki-
laW yang berdosa (fajiO')'
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Keteranean Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebu&an hadits Abu Hurairah

tentang kisah seorang laki-laki yang berperang dan dikatakan oleh

Nabi SAW sebagai penghuni neraka. Setelah itu diketahui bahwa

orang tersebut telatr bunuh diri. Kisah ini akan dijelaskan lebih detil

pada pembahasan tentang peperangan. Kolerasi hadits tersebut dengan

judul bab cukup jelas. Imam Bukhari menyebutkannya menurut versi

riwayat Ma'mar.

Al Muhallab dan ulama lainnya berkata, "Masalah ini tidak

bertentangan dengan sabdanya, )*r',# | (Kami tidak meminta

bantuan orang musyrik). Sebab ada kemungkinan sabda ini berlaku

khusus pada masa itu (yakni mansukh), dan mungkin juga yang boleh

dimintai bantuan adatatr orang faiir yang tidak tergolong musyrik.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tentang larangan meminta bantuan

orang musyrik diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Imam Syaf i memilih jawaban yang pertama untuk menjelaskan

kontroversi tersebut. Hujjah mereka yang mengatakan bahwa larangan

tersebut telah mansukh (dihapus) adalah keikutsertaan Shafivan bin

Umayyah dalam perang Hunain bersama Nabi SAW, padahal saat itu

Shafivan masih berstatus musyrik. Kisahnya sangat masyhur dikutip

dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang peperangan

Ulama yang lain berusaha menggabungkan kedua hadits tersebut

dengan menempuh berbagai cara, di antaranya:

Pertama, Nabi SAW mendapat frasat batrwa yang dimaksud

dengan sabdanya, "Komi tidak minta bantuan orang musyriv'yakni

memiliki kesiapan untuk memeluk Islam. Maka, Nabi SAW

mengucapkan sabda ini dengan harapan orang itu masuk Islam, dan

ternyata firasatnya benar.

Kedua, keputusan menerima atau menolak bantuan orang

musyrik diseratrkan kepada kebijakan imam (pemimpin)'
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Masing-masing dari kedua pendapat di atas masih perlu diteliti.
Sebab lafazh hadits disebutkan dalam bentuk nakirah (indefinite)
dalam konteks penafian (negative). Maka mereka yang mengklaim
bahwa larangan itu bersifat khusus, hanrs mengemukakan dalil yang

menguatkan pendapatnya.

Menurut Ath-Thahawi bahwa kisatr Shafuan tidak bertentangan

dengan sabdanya, !#r'iil,i 1 (Afu tidak minta bantuan orang

musyrik). Sebab Shafiuan turut berperang atas dasar kemauannya
sendiri bukan karena perintah Nabi SAW.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa perincian yang dikemukakan
Ath-Thahawi sama sekali tidak memiliki dalil, baik berupa hadits
maupun atsar. Karena orang yang tidak sependapat akan mengatakan
persoalan menjadi lain bila ada unsur keterpaksaan. Adapun masalah
perintah digantikan oleh taqr ir (persetuj uan) beliau SAW.

lbnu Al Manayyar berkata, "Hubungan judul bab dengan

masalah fikih adalah agar seseorang tidak berkhayal (menduga) bahwa
apabila imam (pemimpin) yang menjaga wilayah Islam adalatr orang
yang tidak adil, dan tidak memberi mamfaat dalam urusan agama

karena kefasikannya, maka boleh keluar darinya. Dalam hal ini, Imam
Bukhari hendak mengatakan batrwa dugaan seperti ini tertolak oleh
nash hadits. Bahkan terkadang Allah mengukuhkan agama-Nya

dengan sebab laki-laki yang berdosa (fajir). Adapun dosanya dia
tanggung sendiri."

183. Orang yang Mengambit Atih Komando dalam Peperangan
Tanpa Penunjukkan Apabila Khawatir Musuh Akan

Mengalahkan Kaum Muslimin

+\, * !,l;;'+, ,Jv *hr uy, ly i ,.:, *
t^L( ;,4';; c*t'i;tft U)' -^;ti *i Jd *',
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*L6,Jei, .6y 6 -'lt;-i JtiSl G'.;-t3,y
')o:6

3063. Dari Anas bin Malik RA, dia berkatq "Rasulullah SAW

berkhutbah seraya bersabda, 'Bendera dipegang oleh Zaid malca dia

terbunuh, kemudian dipegang oleh Jafar dan dia terbunuh, lcemudian

dipegang oleh Abdullah bin Rantahah dan dia terbunuh, kemudian

diambil alih oleh Khalid bin Walid tanpa penuniukkan, maks Allah

memberi kemenangan atasnya. Tidak ada yang menggembirakan

bagifu -atau beliau bersabda, 'Tidak ada yang menggembirakan bagi

merelrn'- bahwa mereka berada di sisi kita'.' Dia (periwayat) berkata,

"sesungguhnya kedua mata beliau meneteskan air mata."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang mengambil alih komando dalam peperangan

tanpa penunjuk)ran apabila khawatir musuh alan mengolahkan lmum

muslimin). Maksudnya, tindakan ini diperbolehkan. Imam Bukhari

menyebutkan hadits Anas tentang kisah pengambilalihan bendera oleh

Khalid pada perang Mu'tah. Hal ni akan dijelaskan pada pembahasan

tentang peperangan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dari hadits tersebut dapat

disimpulkan bahwa seseorang yang patut memegang suatu jabatan

rulmun tidak memungkinkan untuk meminta persetujuan pemimpin

tertinggi, maka jabatan itu langsung menjadi hak orang tersebut, dan

wajib ditaati dari segi hukum." Namun, hal ini berlaku apabila orang-

orang yang hadir menyetujuinya.

Menurut Ibnu Al Manayyar, hadits ini juga menjadi pendukung

madztrab Malik yang mengatakan; apabila seorang wanita tidak

memiliki wali kecuali sulthan (pemimpin) sementara tidak mungkin

mendapatkan izin darinya, maka dia boleh dinikahkan oleh seseorang.
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Demikian pula apabila imam tidak hadir saat shalat Jum'at, maka
orang-orang boleh memilih salatr seorang di antara mereka untuk
memimpin shalat Jum'at.

184. Mengirim Bela Bantuan

Lr;ir"&., i(, *, * b, *,ltli a bt qr rs *|tr; i it!'a,rt,t {Lf n'# t*i o# ;i *:
13,;t iG,g;\t i |ry*, p, y \t * 4 g:",ii
tfi ,b *rtfitt ;;ry'orq )Qurorb^,itpr r$:;
or;i, t: e iu_ t:)*i * );53 r* rslrt";'trl:, i
e ti..t( ,tr; *t:i;'#'-f s--,.) ,i;,A ju .otU e,.:

.'rx. ui $'"i,tltb)l:, e',fi d., 6 i &,6'i
3[64.Dari Anas RA, batrwaNabi SAW didatangi oleh suku Ri,l,

Dzakwan, Ushayyah dan bani Lahyan. Mereka mengaku telah masuk
Islam lalu minta bala bantuan (prajurit) kepada kaum mereka. Maka
Nabi SAW mengirim kepada mereka bala bantuan sebanyak 70 orang
yang terdiri dari kaum Anshar. Anas berkata, "Kami menamakan
orang-orang itu sebagai Qurra'(para penghafal Al Qur'an). Mereka
mengumpulkan kayu bakar di waktu siang dan shalat di waktu malam.
Orang-orang itu berangkat bersama bala bantuan ini, dan ketika
sampai di Bi'r Ma'unah mereka berkhianat dan membunuh bala
bantuan itu. Nabi SAW melakukan qunut selama satu tahun memohon
kecelakaan untuk suku Ri'I, Dzakwan dan bani Lahyan." Qatadah
berkata, "Anas menceritakan kepada kami bahwa ada ayat yang
dibaca berkenaan dengan mereka, yaitu, 'sungguh sampaikanlah
keadaan kami kepada kaum kami, sungguh kami telah bertemu dengan
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Tuhan kami, Dia ridha kepada kami dan kami pun dijadikan ridha'.
Kemudian ayat itu diangkat (dihapus)."

Keterangan:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang

kisah Bi'r Ma'unah yang akan dijelaskan pada pemabatrasan tentang
peperangan. Ibnu Al Manayyar berkata "Hadits ini menjadi dalil
bahwa ijtihad dan mengamalkan makna lahiriah dalil tidak
mendatangkan mudharat bagi seseorang selama dia mengira bahwa

seperti itulah hukum yang sebenamya."

Catatan.

Ad-Dimyati berkata, "Kalimat pada riwayat ini, 'Beliau SAW
didatangi oleh suht RfL Dzalcwan, Ushayyah dan Lahyan',
merupakan kesalahan, karena mereka ini bukanlatr para pelaku pada

peristiwa Bi'r Ma'unah, tetapi pelaku pada peristiwa Raji'."
Pernyataan Ad-Dimyati memang benar, dan masalah ini akan saya

jelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

185. Orang yang Mengalahkan Musuh, Lalu Tinggal Di Alun-alun
Mereka Selama Tiga Hari

* t i:b?nt uir* ,;l ,? ly u'*r ,1?t :Jv a;a 7
Lx ,;'rsu)?vi i; ,*';b ti\ok 'fr *t y?'r ;* ;r
,t'j'* i7i;ri *V $1rr,J"tr' '":;')'t.., Ai lq

'*iYb'* dt*-1'rb
3065. Dari Qatadatr, dia berkata, *2{rc bin Matik menceritakan

kepada kami, dari Abu Thalhah RA, dari Nabi SAW, bahwa apabila
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beliau menang atas suatu kaum niscaya akan tinggal di alun-alun
mereka selama tiga malam." Riwayat ini dinukil pula oleh Mu'adz
dan Abdul A'la; Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari
Anas, dari Abu Thalhah, dari Nabi SAW.

Keteranean Hadits:

Alun-alun (arshah) adalah tempat luas yang tidak ada

bangunanannya, baik rumatr atau lainnya.

liJb gri "* !.t'1. fr EJ fi llnas menceritakan trepada kami

dsri Abu Thalhah). Demikian yang diriwayatkan Qatadah. Sementara

Tsabit meriwayatkan dari Anas tanpa menyebutkan Abu Thalhah.

Jalur ini dinukil dari Rauh bin Ubadah dari Sa'id bin Arubah secara

ringkas. Imam Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan tentang
peperangan ketika membatras perang Badar, dari syaikh lain dari Rauh
dengan redaksi yang lebih sempuma.

...i;ri * V utY otlct 
":ttiui 

iii.ri lRrwayat ini dinukil puta

oleh Mu'adz dan Abdul A'la dari Qatadah...). Riwayat Mu'adz -Ibnu
Al Anbari- telah disebutkan melalui sanad yang maushul oleh tiga
penul i s kitab Sunan, y aitu dengan lafazh, 6 * 16.';-i;'oi'Gi
(Beliau menyukai tinggal di alun-alun selama tiga hari). Sedangkan

riwayat Abdul A'la As-Sami disebutkan melalui sanad yang masuhu!

oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Al Ismaili menukil dari jalur
ini. Sementara Imam Muslim menukilnya dari Yusuf bin Hammad.

Al Muhallab berkata, "Hikmah tinggal beberapa hari adalah

untuk mengistirahatkan diri dan hewan tunggangan. Hal ini dilakukan

bila dirasa aman dari serangan musuh. Adapun dibatasinya "tiga hari"
mengindikasikan bahwa tinggal selama empat hari dianggap sebagai

orang mukim."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hanya saja beliau tinggal beberapa hari
karena hendak menampakkan pengaruh kekuasaan, menerapkan

hukum-hukum serta meminimalisasi perayaarL. Seakan-akan beliau
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bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian yang masih memiliki

kekuatan, maka hendaklah kembali menghadapi kami'."

Menurut Ibnu Al Manayyar, kemungkinan maksud perbuatan ini
adalah untuk menjamu (menjadikan) tanatt tempat dilakukannya

maksiat dengan melaksanakan berbagai ketaatan, seperti dzikir kepada

Allah dan menampakkan syi'ar kaum muslimin. Jika hal itu
menempati hukum pedamuan (bagi tamu) maka sangat sesuai bila
disinggahi atau ditempati selama tiga hari, karena masa bertamu

adalah tiga hari.

186. Orang yang Membagi Rampasan Perang Baik dalam
Peperangan Maupun di Perjalanan

,* *(' ,a4)t q:p, yht ,k "\t'{ 
g ,€t,Su:t

#,P'q?*j;Jx;,
Rafi' berkata, "Kami pernatr bersama Nabi SAW di Dzul

Hulaifatr, lalu kami mendapatkan rampasan kambing dan unta. Maka

beliau menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta."

'47-;3 .+Liit **Ut'pt :Jvi?f dt'of;;6V

#t'bd'4'i,}*sr
a,

3066. Dari Qatadah, bahwa Anas mengabarkan kepadany4 dia

berkata, 'Nabi SAW Umrah dari Ji'ranah, dimana beliau membagi

harta rampasan (perang) Hunain."
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Keterangan:

Pada bab ini Imam Bukhari hendak menyitir bantahan terhadap
perkataan para ulama Kufah, bahwa rampasan perang tidak dibagi
ketika masih berada di negeri musuh. Mereka beralasan bahwa
kepemilikan belum sempurna sebelum dikuasai seutuhnya. Sementara
penguasaan tidak dianggap utuh sebelum rampasan dikeluarkan dari
negeri musuh.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa masalah pembagian
rampasan perang dikembalikan kepada kebijakan dan ijtihad imam
(pemimpin). Harta ftrmpasan dianggap dimiliki secara utuh apabila
telah berada di tangan kaum muslimin. Buktinya, apabila orang-orang
kafir memerdekakan budak milik mereka saat berada di tangan kaum
muslimin, maka pembebasan itu tidak sah. Begitu juga apabila kafir
harbi masuk Islam dan bergabung bersama kaum muslimin, maka dia
menjadi orang yang merdeka.

Imam Bukhari menyebutkan bagian hadits Rafi' bin Khadij
melalui jahx mu'allaq. Hadits ini akan di sebutkan lagi dengan

redaksi lengkap dan sanad yang maushul pada pembahasan tentang
penyembelihan.

Imam Bukhari menyebutkan pula hadits Anas, *Nabi SAW
melakukan umrah dari Ji'ranah, diamana beliau membagi harta
rampasan (perang) Hunain". Lafazh ini hanya penggalan haditsnya
yang telatr disebutkan pada pembahasan tentang haji melalui sanad
yang sama. Adapun kolerasi kedua hadits dengan judul bab sangat
jelas.
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187. Apabila Orang-orang Musyrik Merampas Harta Seorang
Muslim Kemudian Harta ltu Didapat Oleh Si Muslim

';b ,1!r;t iir?'i U; Ji :Ju t i:Lb, *; * i.t *
i,rr.*r*b,& y,);, i; e*',:; r#'*
4!t L|ny y':,i o,:t.Jt'*i*.';w,r r1t d'i V

'*3f i' ,* ulr.r;,
3067. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kuda miliknya

menghilang dan diambil oleh musuh. Kemudian kaum muslimin
menguasai musuh tersebut, maka kuda itu dikembalikan kepadanya
pada masa Rasulullah SAW. Begitu pula budak miliknya melarikan
diri dan pergi ke Romawi. Kemudian kaum muslimin menguasai
negeri itu. Maka IGalid bin Walid mengembalikan budak itu
kepadanya sesudah Nabi SAW wafat."

{)t ;.'ny y'iun ,giSrr*'6t';L /) t:.'b of ge V
*';u*t\rrd'rG'; /! Lii''l ,l' * ei"i

.n' +" * tti';
.a-,r',Si ,,*i)C';r,/, qW ,A r,i,r * lit
3068. Duri N"fi', aia Uert at , "S"r*gg.rhrry, budak milik Ibnu

Umar melarikan diri dan pergi ke Romawi. Lalu Khalid bin Walid
menguasai negeri itu dan mengembalikan budak itu kepada Abdullah.
Begitu pula kuda milik Ibnu Umar lari dan sampai ke Romawi.

Kemudian negeri itu dikuasai dan kuda itu dikembalikan kepada

Abdullah."

Abu Abdillah berkata "Kata 'aoro terambil dari kata 'air
artinya keledai liar, atau lari."
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,o:l_ t 1 i'; {i ,t' ok 'tt c{'ht ,g, ; i, *
w ,\!at ilo;G ,k ;) rk i)t ;.i)G ii'; ;-t:;t ;?,' L:;ry',,ri.it;i

3069. Dari lbnu Umar RA, dia berkata, "sesungguhnya dia
berada di atas kuda saat kaum muslimin bertemu (musuh). pemimpin

kaum muslimin saat itu adalah Khalid bin Walid yang diutus Abu
Bakar. Maka kuda itu diambil oleh musuh. Ketika musuh dikalahkan,
I(halid mengembalikan kudanya."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila orang-orang musyrik merampas harta seorang
muslim kemudian harta itu didapat oleh si muslim). Maksudanya,
apakah dia lebih berhak terhadap harta tersebut, atau harta itu menjadi
bagian dari rampasan perang? Masalah ini diperselisihkan oleh para
ulama. Menurut Imam Syafi'i dan sejumlah ulama, musuh tidak
berhak memiliki apapun dari harta seorang muslim bila mereka
menguasainya. Bahkan pemilik harta itu berhak mengambilnya baik
sebelum pembagian rampasan perang maupun sesudahnya. Akan
tetapi menurut Ali, Az-Zt*vi, Amr bin Dinar dan Al Hasan, harta itu
tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi menjadi rampasan
perang yang dibagikan kepada prajurit. Sementara itu menurut Umar,
Sulaiman bin Rabi'ah, Atha', Al-Laits, Malik, Ahmad dan ulama
lainnya bahwa apabila pemiliknya menemukannya sebelum dibagi
maka dia lebih berhak terhadap harta itu. Namun, apabila dia
menemukannya setelah rampasan perang dibagi, maka dia tidak boleh
mengambilnya kecuali yang menjadi bagiannya. Pendapat ini dinukil
pula dari Al Hasan serta diriwayatkan oleh Ibnu Abi Az-Zinad dan
bapaknya dari ulama yang tujuh. Kelompok ini berhujjah dengan

hadits dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW sebagaimana dikutip Ad-
Daruquthni, tetapi sanad-nya sangat lemah. Abu Hanifah sependapat

dengan Imam Malik, kecuali mengenai budak yang melarikan diri.
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Dalam masalah ini dia bersama Ats-Tsauri berkata, "Pemiliknya lebih
berhak terhadapnya secara mutlak. "

'nt;,t * bt 
"I, I' Jyi $ e @ada masa Rasutuiloh SAn.

Demikian yang disebutkan dalam riwayat lbnu Numair. Kisah tentang
kuda tersebut terjadi pada masa Nabi SAW, sedangkan tentang budak
terjadi sesudah beliau SAW wafat. Namun, Yahya Al Qaththan
menukil dari Ubaidillah Al Umari keterangan yang berbeda seperti

pada riwayat kedua di atas, dimana keduanya dikatakan terjadi
sesudah Nabi SAW wafat. Hal serupa disebutkan pula dalam riwayat
Musa bin Uqbah dari Nafi' (yaitu riwayat ketiga). Pada riwayat ini
ditegaskan bahwa kisah tentang kuda terjadi pada masa Abu Bakar.

Riwayat lbnu Numair didukung oleh Ismail bin Zakaiya
sebagaimana dikutip Al Ismaili. Lalu At lsmaili menukil pula dari
jalur Ibnu Al Mubarak dari Ubaidillah tanpa menyebutkan waktunya

secara spesifik. Namun, dalam riwayat ini disebutkan, i)-iir ,s;:.ttt i,it

,n\*r(Sesungguhnya dia mengganti [menebusJ budak dengan dua

orang Romawi).

Seakan-akan perbedaan inilah yang menyebabkan Imam
Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan tersebut secara tegas.

Sebab para periwayat berbeda dalam menisbatkannya kepada Nabi
SAW. Hanya saja golongan yang mengamalkannya dapat berdalih
bahwa peristiwa itu terjadi pada masa Abu Bakar, dimana para

sahabat masih banyak dan tidak seorang pun yang mengingkarinya.

Dalam hadits di atas disebutkan "saat kaum muslimin bertemu
(musuh)". Demikianlah yang disebutkan tanpa menjelasksan secara

rinci musuh yang dimaksud. Namun, hal itu telah dijelaskan Al Ismaili
dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, dan Abu Nu'aim dari

Ahmad bin Yahya Al Hilwani, keduanya dari Ahmad bin Yunus (guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini), rLii i+ o:tJJJJrt ;! ii (Pada hari

lraum muslimin bertemu Thai' dan Asad). Pada riwayat ini dijelaskan

kronologis bagaimana musuh mengambil kuda Ibnu Umar. Di
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dalamnya disebutkan, "Kuda yang ditunggangi lbnu Umar terpeleset
ke lereng bukit dan menghempaskannya sehingga Ibnu umar terjatuh.
Kemudian kuda itu lari...". Abdurrazzaq meriwayatkan bahwa budak
milik lbnu umar melarikan diri pada perang yarmuk. Riwayat ini dia
nukil dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi'.

188. orang yang Berbicara dengan Bahasa persia dan Rathanah

rt Jt-,3 f w\l si> <f.;iii'f*rJ( "y,', JG !?,
ee)2

Dan Firman Allah "Dan perbedaan bahasa kamu dan warno
kulit lramu." (Qs. Ar-Ruum [30]: 22). Dan firman-Nya, *Kami tidak
mengutus seorang rasul pun melainlcan dengan bahasa kaumnya"
(Qs. Ibrahim [a]:4)

:Jv tf,lLhr uir l' 1" i rc'+ :,.Suir+ i * ,f
ui Sci * rGG'.:tl,r,:)'-^rA:. ri;.i ir J;, ( ,Lii
t4G"ot-O:tZtt yi r;-,Jut ;-,, yh, J:"'t*:tt C6 .';i

.& $ ',*t:",?'€b rj
3070. Dari Said bin Mina', dia berkata: Aku mendengar Jabir

bin Abdullah RA berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami
telah menyembelih hewan temak milik kami dan aku menumbuk satu
sha' sya'ir (gandum), maka datanglatr engkau dan beberapa orang'.
Nabi SAW berseru seraya bersabda, 'Wahai orang-orsng yang
menggali parrt, sesungguhnya Jabir telah membuat jamuan. Marilah
lralian semua'."
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'.-si :iv * i ly iy?f "* i * * i ly,r
lr,rii .'fui"e *i,t) t *i y\tJ:. i, li,

t-o.* r^I-r.;Jrt, ei:t'*iu.'4L'4L,*t y\t Jb l),

ht * yt J-' su .el c15 ,rA'f*rJi *-t':'.jv
,#i, ef ,*rf ir' ;* lt,s-,ri"'iw;,*: *

?t &'4,i' iP Jo *:rt 4i#,,*rt,yf"i
3071. Dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id, dia berkata,

"Aku mendatangi Rasulullah SAW bersama bapakku, sementara aku

memakai gamis kuning. Rasulullah SAW bersabda, 'Sanah...

Sanah...'." (Abu Abdillah berkata, ia adalatr bahasa Habasyah yang

artinya, 'bagus...'). Ummu Khalid berkata "Aku pun mempermain

kan cap kenabian, tetapi bapakku mencegahku. Rasulullah SAW
bersabda, 'Biarkanlah dia' . Kemudian Rasulullah bersabda, 'Jadikan

lah lusuh dan rusak... kemudian jadil<anlah lusuh dan rusak...

kemudian jadilunlah lusuh dan rusak...'." Abdullah berkata, "Beliau
pun tetap hidup hingga waktu yang disebutkan."

... 7.,t';. lr(.....i, |.f ,:,-1.t.t'-zott lo.; -H ;r; ni'* u. o;)t'ol U?nt ,g.,i;.n €;, f
€ ,^r7rwu,*, yht..u'C,'J* y,'et$;;t lrt

.i:t*sr ,lr" y €,'.f 6i ,€
3072. Dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Al Hasan bin Ali

mengambil satu buah kurma dari kurma sedekah (z,akat) lalu

memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi SAW bersabda

kepadanya menggunakan bahasa Persi, 'Kikh... kikh... ttdakkah

englrau tahu bahwa kita tidak makan harta sedelcah (zakat)'."
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Keteransan Hadits:

Sekelompok ulama berpendapat bahwa bangsa Persia

dinisbatkan kepada Faris bin Kumruts. Namun, mereka berbeda

mengenai nasab Kurmuts hingga melahirkan beberapa pendapat;

pertamo, dia berasal dari keturunan Sam bin Nuh. Kedua, dia adalah

keturunan Yafits bin Nuh. Ketiga, dia adalah anak langsung dari

Adam. Keempat, dia adalah Adam itu sendiri. Kelompok lain
berpendapat, "Mereka dinamakan bangsa Persia karena kakek mereka
yang tertinggi mendapatkan 17 anak laki-laki, semua adalah

pemberani dan mahir menunggang kuda (faris), sehingga dinamakan

'Al Furs' (Persia)." Tapi pendapat ini perlu ditinjau lebih lanjut,
karena penelurusan akar kata seperti itu khusus berlaku dalam bahasa

Arab. Telah masyhur pula bahwa Ismail bin Ibrahim adalah orang
pertama yang kuda dijadikan tunduk kepadanya. Istilah 'furusiyah'
(keahlian menunggang kuda) kembali kepada kata 'faras' yang

bermakna kuda. Sementara bangsa Persia telah ada sebelum istilah itu
dikenal.

(Dan Rathanah). lni termasuk bahasa non-Arab. Para ulama

berkata, "Kandungan fikih yang dimuat bab ini tampak pada

pemberian keamanan oleh kaum muslimin kepada musuh dengan

menggunakan bahasa mereka." Penjelasan lebih detil mengenai

permasalahan itu akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan

tentang upeti di bab, "Apabila Mereka Berkata 'Shaba'na' dan Tidak

Berkata 'Aslamna'."

Al Karmani berkata, "Hadits pertama diucapkan saat perang

Khandaq, sedangkan kedua hadits berikutnya sesudah itu." Namun,

kelemahan perkataan ini cukup jelas, dan apa yang telah aku sebutkan

lebih dekat kepada kebenaran.

g:i )?rlt Jt4 q63i vi1 q*r1it|s"LJl UYt2 i6r !?j
(Firman Allah, "Dan perbedaan bahasa lamu danwarna kulit kamu"
Dan firman-Nya,"Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan

dengan bahasa kaumnya"). Seakan-akan Irnam Bukhari hendak
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mengatakan bahwa Nabi SAW mengetahui berbagai bahasa, sebab

beliau diutus untuk umat seluruhnya meski bahasa mereka berbeda-

beda. Semua umat ini adalah kaum beliau ditinjau dari universalitas

risalahnya. Konsekuensinya beliau harus mengetahui bahasa mereka

agar terjadi saling pengertian. Tapi mungkin pula dikatakan, "Tidak

ada kemestian beliau harus mengetahui seluruh bahasa, karena bisa

saj a terdapat penerj emah terpercaya."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, bagian dari hadits Jabir tentang kisah keberkahan

makanan yang dia buat saat menggali parit. Hadits ini akan disebutkan

kembali dengan redaksi lebih lengkap melalui jalur yang sama pada

pembahasan tentang peperangan.

Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, '01

t;;'€b n tli (sesungguhnya Jabir telah membuat jamuan). Imam

Ath-Thabari berkata, "Jika dibaca suur, maknanya adalah makanan

yang dibuat untuk pedamuan. Tapi ada pula yang mengatakan

maknanya adalah makanan secara umum. Kata ini adalah bahasa

Persia, namun sebagian mengatakan ia adalah bahasa Habasyah.

Sedangkan jika dibaca sz 7 maknanya adalah sisa sesuatu. Adapun

yang dimaksudkan di sini adalah makna yang pertama."

Sementara Al Ismaili berkata, "Kata suur adalah bahasa Persia.

Dikatakan kepadanya, 'bukankah ia kelebihan?' Dijawab, 'Tidak ada

sesuatupun yang lebih dari hal itu'. Bahkan ia adalah bahasa Persia

yang bermakna orang yang mendatangi undangan."

Imam Bukhari hendak menyitir kelemahan hadits-hadits tentang

tidak disukainya berbahasa Persia, di antaranya; hadits, ,r-3r J.if i>ti

? )6u, (P er c aknpan penghuni ner aks me ngganakan b ahasa P er s ia),

juga hadits, y:i\i'u |ii$ * C c;i6 ei'raur'& l,' (Barangsiapa

berbicora dalam bahasa Persia, mal<s keburukannya bertambah dan

kewibavvaannya berkurang). Al Hakim meriwayatkan dalam kitabnya

Al Mustadrat dengan sanad yang lemah. A1 Hakim meriwayatkan
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pula dalam kitab yang sama dari Umar dari Nabi SAW, &4t'r;ii'o;
O, $r b f" ^h| 

rr1 yiur""rik- li 18 u ong, iapa yang b is a b e r b ahas a

Arab malrn janganlah menggunalan bahasa Persia, lcarena sungguh

hal itu menimbulkan kemunafikan). Sanadriwayat ini juga lemah.

Kedua, hadits Ummu Khalid binti Khalid. Hadits ini akan

disebutkan dalam pembahasan tentang adab melalui sanad yang sama,

dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. Maksud

penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh,"Sqnah... Sanah..."
Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, "Sanaall...
Sanaah..." Ibnu Qurqul berkata, "Abu Dzar tidak memberi tasydid
(tanda ganda) pada huruf nun. Sementara periwayat lainnya memberi

tasydid (yakni sannah). Kemudian semua periwayat memberi harakat
(baris) fathah pada huruf sln, kecuali Al Qabisi yang memberi baris

kasrah."

';t & t>.,a! :!r '* ,),i (Dia pun tetap hidup hingga wat*u yang

disebutkan). Maksudnya, apa yang disebutkan periwayat tentang usia

wanita itu yang sangat lama. Dalam naskah Ash-Shaghani dan

selainnya disebutkan,"c,,;i o-iL thinggo apa yang disebutkan oleh

wanita i/z). Sedangkan dalam naskah lan,'i{5 ,fr thtngga dia sangat

tua). Riwayat dengan lafazh seperti ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang adab. Dalam riwayat Ash-Shaghani terdapat

tambahan, )Jv ?l ,1- :f '6b r; st,iilr 4'd'1' l* tf S6 leuu

Abdillah (Imam Bukhari) berkata, 'Tak ada seorang wanita pun yang

hidup seperti lamanyawanita ini hidup', yakni Ummu Khalid.).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kenyataan Musa bin Uqbatr sempat

bertemu dengannya (Ummu Iftalid) menunjukkan usianya yang

sangat panjang. Sebab Musa bin Uqbatr tidak bertemu seorang sahabat

pun selainnya.
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Catatan

Khalid bin Sa'id yang disebutkan pada sanad hadits ini (guru

Abdullah bin Mubarak) adalah Khalid bin Sa'id bin Amr bin Al Ash,

saudara laki-laki Ishaq bin Sa'id. Riwayatnya tidak terdapat dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini. Hanya saja Imam Bukhari
menyebutkannya berulang kali di beberapa tempat seperti yang telah

saya singgung.

Pada priode Khalid bin Sa'id terdapat seorang periwayat

bernama Khalid bin Sa'id bin Abu Maryam.Namun, lmam Bukhari
maupun lbnu Al Mubarak tidak menukil darinya satu riwayat pun. Al
Karmani memberi penjelasan yang memberi asumsi yang salah. Dia
mengatakan bahwa guru Ibnu Al Mubarak pada riwayat ini adalah

Khalid bin Az-Zubair bin Al Awwam. Saya tidak tahu apa yang

menjadi landasannya dalam masalah itu. Bahkan saya tidak pernah

melihat satu pun riwayat Khalid bin Az-Zubair dalam kitab hadits

yang enam (kutubus-sittah). Kemudian saya meneliti kembali
perkataannya dan berhasil memahami maksudnya. Sesungguhnya dia

berkata, "Lafazh'Khalid' di tempat ini diulang tiga kali. Khalid yang

kedua bukan Khalid pertam4 dan dia adalatr Khalid bin Az-Zubair bin
Al Awwam. I(halid yang ketiga bukan Khalid kedua, dia adalatr Kalid
bin Sa'id bin Al Ash." Perkataannya, "Khalid yang kedua" memberi

asumsi bahwa yang dimaksud adalatr lftalid bin Sa'id. Padatral

maksudnya adalah Khalid yang nama panggilannya adalah Ummu

Khalid. Sebenarnya dia bisa meringkas pernyataan tanpa menimbul

kan asumsi yang keliru dengan mengatakan, "Sesungguhnya Ummu

Khalid memberi nama anaknya sama seperti nama bapaknya (yukni

bapak Ummu Iftalid). LaluZubair bin Awwam menikahinya dan dari

pernikahan ini lahir seorang anak yang diberi nama Khalid bin Az-
Zubair."

Pernyataan ini memperjelas apa yang dimaksud. Sebab Khalid
bin Sa'id yang menukil dari Ummu Khalid, tidak seorang pun yang

akan mengira bahwa dia adalah bapak dari Ummu Khalid, kecuali

mereka yang melakukan penelitian berdasarkan kaidah akal semata.
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Karena termasuk perkara baku di kalangan ahli hadits bahwa
Abdullah bin Mubarak tidak pernah bertemu dengan Ummu Khalid
terlebih lagi menukil riwayat dari bapaknya. Bapak Ummu Khalid
meningal dunia dalam keadaan syahid pada masa pemerintahan Abu
Bakar atau Umar. Maka yang perlu disitir hanyalah sebab nama
panggilan Ummu Khalid.

Ketiga, hadits Abu Hurairah, "sesungguhnya Al Hasan bin Ali
mengambil sebuah kurma dari kurma sedekah.". Maksud
penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "KiHt... kikh...".
Kata ini diucapkan untuk melarang anak kecil agar tidak melakukan
apa yang ingin dia lakukan. Penjelasannya telatr disebutkan pada

bagian akhir pembahasan tentang zakat.

Al Karmani tidak sependapat menggolongkan tiga kata ini
sebagai bahasa asing (non-Arab). Sebab kata pertama mungkin hanya
dari kesamaan dua bahasa. Kata kedua pada dasarnya adalah

'hasanah', namun dihapus bagian awalnya sehingga menjadi 'sanah'.
Penghapusan ini dilakukan dalam rangka meringkas kata. Kata ketiga
termasuk 'asmoa ashwaat'(kata yang tidak memiliki aturan baku
dalam tata bahasa).

Argumentasi Al Karmani yang terakhir ditanggapi oleh Ibnu Al
Manayyar, "Kesesuaiannya dengan judul bab adalah; bahwa beliau
SAW berbicara dengan Al Hasan menggunakan bahasa yang dipahami
oleh anak itu, dimana kata ini tidak digunakan dalam percakapan

orang dewasa. Maka sama halnya berbicara dengan orang asing (non-

Arab) menggunakan bahasa yang dipahaminya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan serupa dapat pula
digunakan untuk menjawab dua argumentasi lainnya. Ditambah lagi
bahwa penghapusan awal kata tidak dikenal dalam tata bahasa Arab.
Sikap Al Karmani y*g menyamakannya dengan penghapusan pada

akhir kata tidaklah tepat. Karena menghapus akhir kata merupakan
perkara yang dikenal untuk memperhalus kata (takhrim).
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189. Khianat Dalam Urusan Rampasan Perang

eY \?t-|H i:> ,ia ur J'is

Dan firman Allah, "Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan

ramposan perang. Matra pada hari Kiamat ia alcan datang membawa

apayang diWtianatlcannya itu. " (Qs. Aali Imraan [3]: 161)

F -Jliit,kUtq,;v ilu ^-ht'eb1i;) ,rj c
,p lqtU'€-i';!lt :Ju ,ili P)'^*i St';t ?i
lrr Sr*,) J-,i;-,*'; "r; *t,P ;i ri :,t;, 4,
iu:r';V *; *: .:$a:i.l, l*'uali , ,i;C ,orri

;',, t)*i i l* iI'c$f \ ,i;G ,ei !, J;., U)i
i lb u'+i! ,i;i, i,*, nr trt;i.|Jr*"uw ^*',

;e ,,*l it'Jy:ri:J* 4Lu: y, ,*'ri :$*ti

.U'; ;; :,t(* sl *,+ i: Jv': .'*ilt;i ilb u uni

3073.Dari Abu 
"*"** 

RA, dia berkata,'Nabi SAW Uerairi Ai

antara kami lalu menyebutkan perihal khianat terhadap rampasan

perang. Beliau membesar-besarkannya dan memperbesar urusannya.

Beliau bersabda, 'sungguh aht tidak mendapati salah seorang di

antara lramu pada hari Kiamat dan di atas pundolmya htda yang

mengeluarkan suara mengunyah (mal<anan). Ia berlcata, wahai

Rasulullah, tolonglah alail Aht pun berftata, 'Aht tidak dapat

menolong lramu. Sungguh alat telah menyampaiftan lrepadamu.

(Seseorang) di atas pundalmya unta yang mengeluarkan suara. Ia

berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Aku pun berkata, 'Aku

tidak dapat menolongmu. sungguh aku telah menyampaikan
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kepadamu.' (seseorang) di atas pundalmya harta benda bisu. Ia
berkata, '\il'ahai Rasulullah, tolonglah alail, Aku pun berkata, ,Aku

tidak dapat menolongmu. sungguh aku terah menyampaikan
kepadamu.' Atau (seseorang) di qtas pundalmya kulit yang berkibas.
Ia berlrata, 'wahai Rasulullah, tolonglah alal Aku pun berkata, ,Aku

tidak dapat menolong komu. sungguh aku terah menyampaikan
kepadamu'." A56rub meriwayatkan dari Abu Hayyan, ..Kuda yang
mengunyah (makanan)."

Keteransan Hadits:

Ibnu Qutaibah berkata, "Khianat dalam urusan ftrmpasan perang
dinamakan 'ghulul' (memasukkan), karena orang yang mengambir
(mencuri) rampasan perang memasukkannya dalam hartanya, yakni
berusaha menyembunyikannya". Imam An-Nawawi menukil uma,
ulama bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar. Imam Bukhari
menyebutkan hadits Abu Hurairah,*Nabi sAW berdiri di antora kami
lalu menyebutkan perihal khianat terhadap rampasan perang. Beliau
S Al( m e mb e s ar - b e s ar kannya.,,

',: it I (Aku tidak mendapali). Demikian yang dinukil oleh

mayoritas periwayat, yakni menggunakan kalimat negatif (nafyu)
tetapi yang dimaksud adalah larangan (nahyu). Begitu pula yang
terdapat dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli. Akan tetapi
dinukil pula dengan lafazh"#* (sungguh aku akan bertemu). Hal
serupa dinukil oleh sebagian periwayat shahih Muslim. Namun,
makna keduanya saling berdekatan. sebagian lagi menghapus huruf
alif dan huruf lam difungsikan sebagai sumpah. Tapi menjelaskan
kesesuaian versi ini dengan redaksi hadits cukup rumit. Riwayat yang
masyhur adalah dalam bentuk negatif (nafyu) namun yang dimaksud
adalah larangan (nahyu). Meskipun konteksnya adalah larangan
seseorang terhadap dirinya, tapi yang dimaksudkan tidak seperti
makna lahiriahnya. Bahkan yang dimaksudkan adalah larangan untuk
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lawan bicara, dan gaya bahasa seperti ini memiliki makna yang lebih

mendalam.

yqt {i- f'tJi lSatan seorang di antara kalian pada hari

kiamat). Dalam riwayat lmam Muslim disebutkan , ,]"i ,qt ?T- i*
e?i (Datang pada hari kiomat dan di atas pundalotya...) Maksudnya,

ini adalah kondisi yang buruk, dan tidak pantas bagi kamu aku lihat

dalam keadaan seperti itu pada hari Kiamat. Pada hadits Ubadatr bin

Shamith yang dikutip datam kitab-kitab Sunan disebutkan, i.:l
?q, 

'?'ti- d*f^l ,P 3b'riV ,J'$lri (Berhati-hatilah lcatian terhadap

khianat dalam uruson rampasan perang. Sebab perbuatan itu adalah

aib bagi pelakunya pada hari kiamat).

;,i ,--d it:, 4; do <oi atas pundalotya ada kambing yang

mengembik). Kata tsughaa' artinya suara kambing. Adapun kalimat

"kuda yang mengeluarkan swra mengunyatt" akan dijelaskan pada

bagian akhir pembahasan hadits ini.

it-r |,ll Ulf , (Aku tidak dapat menolong lcamu). Yakni aku

tidak berkuasa memberi ampunan untukmu sedikitpun. Sebab urusan

syafaat (pertolongan) itu adalah urusan Allah. Adapun kalimat "aku

telah menyampail<an kcpadamu", yakni tidak ada alasan bagimu

setelah hukum disampaikan. Seakan-akan beliau menyampaikan

ancaman ini dalam konteks pencegahan dan peringatan keras. Karena

sesungguhnya beliau SAW di hari Kiamat adalah pemberi syafaat bagi

orang-orang yang berdosa dari kalangan umat ini.

i>rt-*, (Bisu). Yakni emas dan perak. Sebagian berkata, "Ia

adalah harta benda yang tidak bemyawa." Adapun kalimat, 'OJASLtt)

(kulit yang berkibas), yakni kulit yang bergoncang apabila ditiup

angin. Sebagian berkata, "Maknanya adalah berkilau, dan maksudnya

adalah pakaian." Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi' Menurut Al
Humaidi bahwa yang dimaksud adalah tanggungannya yang tertulis di

atas kulit." Tapi pendapat ini ditolak oleh Ibnu Al Jauzi dengan alasan

576 - FATHUL BAARI



bahwa hadits tersebut berbicara tentang khianat dalam unrsan

rampasan perang. Maka ditafsirkannya dengan arti pakaian akan lebih

serasi. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahk*r,L(: q"4 qa""

jiwa yang bersuara). Seakan-akan yang dimaksud dengan "jiwa"
adalah budak, wanita atau anak-anak dari rnmpasan perang.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini adalah ancaman bagi pelaku

maksiat yang akan disiksa Allah. Kemungkinan pula bahwa memikul
harta tersebut adalah siksaan baginya agar aibnya tampak di antara

manusia. Setelah itu semua dikembalikan kepada Allah; antara

menyiksa atau mengampuninya." Ulama lain berkata, "Hadits ini
menafsirkan firman Allah, 'Moka pada hari kiamat io alan datang
membawa apa yang dikhianatkannyo itu'. Yakni ia datang

membawanya di atas pundak."

Dalam hal ini tidak boleh dikatakan bahwa mencuri uang lebih
ringan membawanya daripada unta, sementara unta terkadang lebih
kecil harganya dibandingkan jumlah uang tersebut, lalu bagaimana

sehingga kejahatan yang lebih kecil diberi hukuman yang berat

sedangkan kejahatan besar justru diberi hukuman yang lebih ringan?

Sebab permasalahan ini dapat dijawab bahwa maksud penyiksaan ini
adalah membongkar aib pembawanya di hadapan manusia pada

kondisi yang demikian sakral, bukan masalah berat atau ringannya

bawaan yang dipikul.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Saya kira para pemimpin yang

memasang ionceng pada pencuri atau pelaku kejahatan lainnya (dan

kemudian diarak) telah mendapat inspirasi dari hadits ini." Sebagian

masalah hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan

tentang zakat.

eatatan:

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang
yang berkhianat dalam urusan rampasan perang (baca; mencuri
rampasan perang), hendaklah ia mengenabalikan apa yang dikhianati
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nya itu sebelum harta rampasan dibagi. Jika rampasan telah dibagi

maka menurut Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits dan Malik bahwa

seperlima harta tersebut diserahkan kepada imam (pemimpin) dan

sisanya disedekahkan.

Imam Syaf i berpendapat lain, menurutnya, apabila orang yang

berkhianat telah memiliki harta itu maka dia tidak harus

mensedekahkannya, tapi bila dia belum memilikinya maka tidak ada

hak baginya bersedekah dengan harta orang lain. Kemudian dia

berkata, "Bahkan yang wajib dilakukan adalah mengembalikan harta

tersebut kepada imam, seperti hukum harta-harta yang hilang."

:^3b -:;; ,lV ,tj'* +tfr l6j ltyyub meriwayatkan dari

Hayyan, "Kuda yang mengunyah [MakananJ). Demikian yang dinukil

kebanyakan periwayat pada dua tempat (Vakni di awal hadits dan di

akhir hadits-penerj). Katahomhamah berarti suara kuda ketika makan,

dan pada umunnya lebih kecil dari suaranya ketika meringkik.

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani di awal hadits disebutkan,
"L.J.b J f t s)b (di atas pundaknya yong mengeluarkan suara

mengunyah), yakni tidak menyebutkan kata "kuda". Versi serupa

terdapat dalam riwayat An-Nasafr dan Abu Ali bin Syibawaih. Atas

dasar ini maka faidah penyebutan riwayat Ayprb adalah untuk

menerangkan bahwa kata "kuda" disebutkan secara tekstual dalam

hadits. Imam Muslim menukil dari Ibnu Aliyah dari Abu Hayyan, "aS

"t*j,,:C'i lXuaa yang mengeluarksn suara mengunyah).Lafazh serupa

terdapat pada semua riwayat.

Riwayat Ayyub disebutkan melalui sonad yang maushul oleh

Imam Muslim dari Hammad dan Abdul Warits, keduanya dari Ayyub,

dari Abu Hayyan, dari Abu Ztr'ah, dari Abu Hurairah tanpa

menyebutkan lafazhnya. Lalu kami menemukannya dalam kitab Az-

Zakat karya Yusuf Al Qadhi secara lengkap, dan di dalamnya

disebutkan , "zbb'i "dj * ,P &tt;rfJ (Didatangkan seseorang

di atas tengkulvtya ada latda yong mengeluarkan suara mengunyah).
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Kemudian aku melihat di sebagian naskah bahwa pada awal hadits

huruf mim satu), tapi kata ini tidak memiliki makna. Sekiranya
penukilan ini akurat, maka faidah penyebutan riwayat mu'allaq dari
Aypb adalah untuk menjelaskan lafazhyang sebenamya.

190. Khianat dalam urusan Rampasan perang dalam Kadar yang
Relatif Kecil

;i:; Jr 
";:*\t* 4t f ,;Jo;l' '*.i':;. l,

?1 $1'i,)6.g

Abdullah bin Amr tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW
membakar barangnya, dan inilatr yang benar.

'F': * ht r*',$t,y J" tk :Jv st'f i' y *
i ,'*;, * \t J:" |" .l;; Jui ,or;i if; i iA ,*;

.t6'iiir?t:Li qttsqt#i ggt e
L*, *.igitC?)d.iT;

3074. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "pernah pada
tanggungan Nabi SAW seorang laki-laki bernama Kirkirah lalu dia
meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, 'Ia di neroko'. Mereka
(para sahabat) pergi memeriksanya dan mendapati aba'ah (baju) yang
dia curi dari harta ftlmpasan perang."

1fi i.t si,i' .# I ;v
tk
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Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Ibnu Salam berkata,

'Namanya adalatr Karkarah'. Akan tetapi yang tertera dalam riwayat

adalah seperti di atas."

Keteransan Hadits:

(Bab khianat dalam urusan ramposan perang dengan kadar

yang relatif lecil). Maksudnya, apakah hukumnya sama dengan

berkhianat dalam kadar yang cukup besar, atau berbeda?

'Abtrl? 6 pif h' d*'4, f tieil i' + (Abduttah bin

Amr tidak merryebutkan bahwa Nabi SAI{ membakar barangnya).

Maksudnyao Abdullah bin Amr tidak menyebutkan hal itu dalam

haditsnya yang dikutip Imam Bukhari di atas, tentang kisah orang

yang mencuri aba'ah dari harta ftrmpasarl

Kalimat "dan inilah yang benar" seakan-akan menyitir
kelemahan riwayat Abdullah bin Umar tentang perintah membakar

kendaraan orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang.

Hadits yang dimaksud dinukil oleh Abu Daud dari jalur Shalih bin

Muhammad bin Za'idah Al-Laitsi Al Madani (salah seorang periwayat

yang lemah), dia berkata, "Aku masuk bersama Masmalah bin Abdul
Malik ke negeri Romawi, lalu dihadapkan seseorang yang mencuri

rampasan perang. Salim (yukni Ibnu Adullah bin Umar) ditanya

tentang urusan orang itu, maka dia berkata, "Aku mendengar bapakku

menceritakan dari Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, 'il
i-btl rlfG *n ,yl, ft j (Apabila lamu mendapati seseorang

yang berkhianat dalam urusan rampasan perong, maka bakarlah

barang-barangnya). Abu Daud menukil pula riwayat ini melalui

sanad lain dari Salim melalui jahx mauquf seraya berkata, "Inilah
yang benar."

lmam Bukhari berkata dalam kitabnya At-Tarikh, "Mereka

berhujjah dengan hadits ini untuk membakar kendaraan orang yang

berkhianat dalam urusan rampasan perang. Akan tetapi hadits tersebut
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batil tidak memiliki sumber, dan periwayatnya tidak bisa dijadikan

sandaran." At-Tirmidzi menukil pula dari Imam Bukhari bahwa dia

berkata, "Shalih adalah seorang periwayat yang haditsnya munkar."

Ancaman berkhianat dalam urusan rampasan perang telah disebutkan

dalam sejumlah hadits, tetapi tidak disinggung tentang membakar

barang pelakunya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa masalah membakar barang

orang yang mencuri harta rampasan perang, telah dinukil pula dari

selain Shalih bin Muhammad, seperti disebutkan Abu Daud dari jalur

Zuhair bin Muhammad dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya. Kemudian Abu Daud menukil melalui jalur lain dari

Zuhair, dan hanya sampai kepada Amr bin Syu'aib (mauqufl. Sanad

kedua inilah yang lebih kuat.

Makna zhahir hadits Amr bin Syu'aib dijadikan pegangan oleh

Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat). Pendapat ini juga

merupakan pendapat Makhul dan Al Auza'i. Al Hasan berkata,

"Barang orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang

dibakar seluruhnya, kecuali hewan dan mushaf." Sementara Ath-
Thahawi berkata, "Sekiranya hadits Amr bin Syu'aib benar maka

mungkin diterapkan saat hukuman itu berlaku pada harta."

Catatan:

Sebagian pensyarah menukil dari riwayat Al Ashili bahwa

disebutkan padanya, "Disebutkan dari Abdullah bin Am... dan

seterusnya" sebagai ganti "Abdullah bin Amr tidak menyebutkan..."

Sekiranya nukilan ini akurat maka maksud kalimat, "dan inilah yang

benar", adalah bahwa hadits Abdullah bin Amr yang tidak

menyinggung masalah membakar (seperti disebutkan pada bab di atas)

lebih shahih daipada riwayat Abdullah bin Amr yang dia kutip
dengan menggunakan lafazh 'tamridh' (lafazh yang menunjukkan

kelemahan suatu riwayat-penerj). Riwayat ini pula yang telah saya

sitir terdahulu dari naskah Amr bin Syu'aib.
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;;7 (Kirkirah). Al Waqidi menyebutkan bahwa dia adalah

seorang yang hitam dan biasa memegang kendaraan Nabi SAW dalam

peperangan. Menurut Abu Sa'id An-Naisaburi dalam kitab Syaraf Al
Mushthafa bahwa dia berasal dari suku An-Nuwaibi, dia dihadiahkan

kepada Nabi SAW oleh Haudzah bin Ali Al Hanafi (pemimpim

Yamamah), kemudian Nabi SAW memerdekakannya. Sementara Al
Biladzari menyebutkan bahwa Kirkirah meninggal dunia ketika masih

berstatus budak.

Para ulama berbeda pendapat tentang cara melafalkan namanya.

Iyadh berkata, 'Namanya bisa dibaca 'Karkarah' atau 'Kirkirah'."
Namun, menurut Imam An-Nawawi batrwa yang diperselisihkan

hanya cara melafalkan huruf kaf perlarra, sedangkan huruf kafkedua

disepakati berharakat (berbaris) kasr ah.

Masalatr ini telah disebutkan Imam Bulihari pada bagian akhir

hadits, "Ibnu Salam berkat4 'Namanya adalah Karkarah'." Maksud

nya, bahwa gunrnya (Muhammad bin Salam) menukil dari Ibnu

Uyainah dengan memberi fathah pada huruf kaf (Karkarah). Hal ini

disebutkan secara tekstual oleh Al Ashili dalam riwayatnya, dia

berkata, *Yakni memberi bais fathah padahtxuf kaf."

Iyadh berkata, "Riwayat yang dinukil dari jalur Ali umumnya

menyebut 'Karkarah', sedangkan riwayat yang dinukil dari jalur Ibnu

Salam umwnnya menyebut 'Kirkirah', dan dalam riwayat Al Ashili

'Kirkarah'." Al Qabisi berkata, "Dalam riwayat Al Marwazi tidak

disebutkan cara melafalkannya, tetapi kami mengetahui bahwa lafazh

yang pertama berbeda dengan yang kedua."

Hadits di atas berbicara tentang larangan khianat dalam urusan

hana rampasan perang, baik sedikit maupun banyak. Adapun lafazh,
*Dia di neraka" maksudnya disiksa karena maksiatnya. Mungkin pula

maksudnya adalah orang itu berada di neraka jika Allah tidak

mengampuninya.
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191. Tidak Disukai Menyembelih Unta dan Kambing Rampasan
Perang

.c o U z - ) ? o ,.
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3075. Dari Abayatr bin Rifa'ah dari kakeknya Rafi', dia berkata,

"Kami bersama Nabi SAW di Dzhul Hulaifah dan orang-orang

menderita kelaparan. Sementara kami telah berhasil merampas

sejumlah kambing dan unta --dan saat itu Nabi SAW berada di
belakang orang-orang (tertinggalf- Mereka pun bersegera

(menyembelih) dan memasang periuk-periuk (di tungku). Maka beliau

memerintahkan agar periuk tersebut dibalik (ditumpahkan) kemudian

beliau membagi. Beliau menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor

unta. Lalu seekor unta lari sementara di antara rombongan terdapat

seekor kuda yang tangkas. Mereka pun mengej arnya, tetapi dibuat

kewalahan. Akhimya seseorang melepaskan anak panah dan Allah
menahannya dengan sebab itu. Beliau SAW bersabda, 'Sesungguhnya

hewan-hewan ternak ini memiliki perangai yang samo seperti
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perangai binatang buas. Apa saja yang lari dari kamu maka lakukan

terhadapnya seperti inf'. Kakekku berkata; kami pun berharap 
-atau

kami khawatir- bertemu musuh besok dan kami tidak memiliki pisau

besar, maka apakah kami boleh menyembelih dengan menggunakan

bambu? Beliau bersabda, 'Apa yang dapat mengalirkan darah dan

disebut namo Allah atasnya maks makanlah, selama ia bukan gigi

dan lruku. Aht al<an menceritakan kepada kamu tentang itu; adapun

gigi adolah tulang sedangkan latlat adalah pisau Habasyah'."

@:
Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin IGadij tentang

penyembelihan unta yang mereka rampas. Hal itu mereka lakukan

karena mereka merasa lapar dan kelelahan. Dalam hadits di atas

disebutkan pula tentang perintah Nabi SAW untuk membalikkan
(menumpahkan) periuk-periuk, dan kisah unta yang menjadi liar, serta

pertanyaan tentang menyembelih hewan dengan menggunakan

bambu. Untuk masalah terakhir akan dijelaskan dengan tuntas pada

pembahasan tentang sembelihan. Hadits ini juga telah disebutkan pada

pembahasan tentang perserikatan dan selainnya.

Kesesuaian hadits dengan judul bab terdapat pada perintah

beliau SAW membalikkan periuk-periuk. Karena hal ini mengindikasi

kan ketidaksukaan Nabi SAW atas perbuatan mereka yang

menyembelih tanpa minta izin sebelumnya. Al Muhallab berkata,

"sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan agar periuk-periuk dibalik
untuk memberi pelajaran bahwa rampasan perang dapat mereka miliki
apabila telah dibagi. Sebab kejadian ini berlangsung di negeri Islam

berdasarkan lafazh 'di Dzhul Hulaifah'."

Pernyataan Al Muhallab ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar

bahwa sebagian orang berpendapat; apabila penyembelihan itu

dilakukan dengan melampaui batasan yang ditentukan maka hukum

sembelihannya sama seperti bangkai. Menurutnya, Imam Bukhari

seakan-akan hendak mendukung madzhab ini, atau memahami
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perintah membalikkan periuk sebagai hukuman yang berkaitan dengan

harta, meskipun harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang-orang
yang menyembelih secara khusus. Akan tetapi karena kuatnya

keinginan mereka untuk memakannya, maka ganjaran ini dapat

dirasakan oleh mereka secara khusus.

Kemudian Ibnu Al Manayyar berkata, "Apabila kita
memperbolehkan hukuman seperti itu, maka tentu memberi sanksi

harta atas seseorang pada harta yang ia miliki sendiri lebih

diperbolehkan lagi. Oleh karena itu, Imam Malik berkata, 'Susu yang

dicampuri sesuatu (tidak murni) harus ditumpahkan dan tidak boleh

dibiarkan untuk pemiliknya, meski ia mengaku susu itu dapat

dikonsumsi secara pribadi. Hal ini dilakukan sebagai peringatan

baginya'."

Imam Al Qurthubi berkata, "Sesungguhnya yang diperintahkan

untuk ditumpahkan hanyalah kuah yang ada dalam perik tersebut,

sebagai hukuman bagi mereka yang tergesa-gesa. Adapun dagingnya

tidak dibuang. Bahkan sangat mungkin daging tersebut dikumpulkan
lalu dikembalikan sebagai rampasan, sebab larangan menyia-nyiakan

harta telah ditetapkan sebelum itu. Kejahatan karena memasaknya
juga tidak dilakukan oleh semua yang berhak. Karena di antara yang

berhak adalah pemilik bagian seperlima. Begitu pula sebagian prajurit
tidak terlibat dalam perbuatan itu. Jika tidak dinukil bahwa mereka

menumpahkannya atau membuangnya, maka harus menakwilkan

sesuai kaidah-kaidah syariat. Oleh sebab itu, beliau bersabda

mengenai keledai jinak saat memerintahkan untuk menumpahkannya,

'sungguh ia adalah najis'. Tapi ucapan serupa tidak beliau katakan

pada kisah di atas. Semua ini mengindikasikan batrwa daging unta

yang mereka sembelih tidak dibuang, berbeda dengan kejadian pada

kisah tentang keledai jinak."

Adapun hal-hal yang boleh dimakan oleh prajurit di antara

rampasan perang (sebelum dibagi) ketika masih berada di wilayah

musuh akan dijelaskan pada bab "Makanan yang Didapatkan Di
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Negeri Musuh" di bagian akhir pembahasna tentang ketetapan seper

lima rampasan perang.

192. Berita Gembira Tentang Penaklukan
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3076. Dari Jarir bin Abdullah RA, dia berkata: "Rasulullah

SAW bersabda kepadaku, 'Tidakknh engknu mau membuatku

beristirahat dari (gangguan) Dzul Khalashah'-ia adalah rumah yang

terdapat padanya Khats'am yang diberi nama Ka'bah Al Yamaniyah-

dia berkata, 'Aku pun berangkat bersama 150 penunggang kuda yang

berasal dari Ahmas. Mereka adalah orang-orang yang mahir dalam

berkuda. Aku pun mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa aku tidak

mahir menunggang kuda. Maka beliau memukul dadaku hingga aku

melihat bekas jari-jarinya di dadaku lalu berdoa; 'Ya Allah jadikanlah

ia penunggang yang mahir dan jadiknn ia pemberi petunjuk yang

mendapat petunjuk' . Dia berangkat ke tempat itu lalu menghancurkan

dan membakamya kemudian dia mengirim utusan kepada Rasulullah
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SAW untuk menyampaikan berita gembira. Utusan Jarir berkata

kepada Rasulullah SAW, 'Demi yang mengutusmu dengan kebenaran,

aku tidak mendatangimu hingga aku meninggalkannya seakan-akan ia

unta yang berkudis'." Nabi SAW memohon keberkahan bagi Ahmas

dan kaum laki-lakinya sebanyak 5 kali." Musaddad berkata, "Rumah

di Khats'am."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jarir tentang kisah Dzul

Khalashah. Hadits ini akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan

tentang peperangan. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini
terdapat pada kalimat, "Beliau mengirim utusan kepada Rasulullah

untuk menyampaikan berita gembira."

Maksud kalimat "Musaddad berkata, oRumah di Khats'am"'
adalah bahwa Musaddad meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan sama

seperti sanad yang disebutkan lmam Bukhari dari Muhammad bin Al
Mutsanna dari Yahya. Namun, dia mengatakan sebagai pengganti

kalimat "Ia adalah rumah di Khats'am",l dan riwayat inilah yang

benar. Lalu Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya dari

Yahya, 'P.fi. (Rumah milik Khats'am).Riwayat ini sesuai dengan

riwayat Musaddad.

193. Apa yang Diberikan Kepada Pembawa Berita Gembira

--dt, ,9.t. o.'
..ltstt |* u:- i";,r\tr ,c

d. *&?,
Ka'ab bin Malik memberikan dua pakaiannya ketika disampai

kan kepadanya berita gembira tentang taubatnya.

- ngkapan Al Qashthalani: Kalimat "Rumah yangteilapatpadanya Khats'am", diganti dengan "Rumah
: l:k Klrats'am", dan inilah yang benar. Perkara ini telah disitir oleh peneliti Fathul Baari catatan Bulaq.
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Keterangan:

Imam Bukhari hendak menyitir hadits Ka'ab bin Malik yang

sangat panjang berkenaan dengan kisahnya ketika tidak ikut perang

Tabuk. Kisah selengkapnya akan disebutkan dalam pembahasan

tentang peperangan. Kolerasi hadits dengan judul bab sangat jelas.

Pada pembahasan mendatang akan disebutkan bahwa pembawa berita

gembira itu adalah Salamah bin Al Akwa'.

194. Tidak Ada Hijrah Sesudah Pembebasan

.. .,?., ,i, \
t+rb.r l, ^r J:"'4ti6 'i6 

GI??nt u1, ye qt f
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3077. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda

pada hari pembebasan kota Makkah,'Tidak ada hiirah, akan tetapi

jihad dan niat. Apabila ftamu diperintah berangkat perang maka

berangkatlah'."

1):f.--, i ltr rtrec*ie ,lv ';t I fGJ *
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30783A79. Dari Mujasyi' bin Mas'ud, dia berkata, o'Mujasyi'

datang bersama saudaranya Mujalid bin Mas'ud menemui Nabi SAW,

dia berkata, 'hi Mujalid berbaiat kepadamu untuk hijrah'. Beliau

bersabda, 'Tidak ada hijrah sesudah pembebasan kota Makkah. Almn

tetapi aht membaiatmu (untuk setia) terhadap Islam'."
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3080. Dari Atha', dia berkata, "Aku pergi bersama Ubaid bin

Umair menemui Aisyah RA yang saat itu bertetangga dengan Basyir.
Dia berkata kepada kami, 'Hijrah telah terputus, sejak Allah
membebaskan Makkah untuk Nabi-Nya'."

Keteransan Hadits:

(Bab tidak ada hijrah sesudah pembebosan). Maksudnya,
pembebasan kota Makkah, atau lebih umum daripada itu. Apabila
yang dimaksud adalah makna yang umum, maka hal ini sebagai

isyarat bahwa hukum selain Makkah sama seperti Makkah, yakni
tidak wajib hijrah dari negeri yang telah ditaklukan oleh kaum
muslimin.

Apabila suatu negeri belum ditaklukkan, maka kaum muslimin

1.ang ada di dalamnya tidak lepas dari tiga keadaan'. Pertama, mampu
melakukan hijrah sementara dia tidak mungkin menampakkan agama

n)'a maupun menunaikan kewajibannya, mereka yang masuk
kelompok ini wajib hijrah. Kedua, mampu hijrah tetapi dia bisa
menampakkan agama dan menunaikan kewajibannya. Mereka yang

masuk kelompok ini disukai hijrah demi menambah kuantitas kaum

rnuslimin, saling tolong menolong antara sesama muslim, berjihad
melawan kafir, mendapat keamanan dari tipu daya orang-orang kafir,
serta beristirahat dari melihat kemunkaran di antara mereka. Ketiga,
tidak mampu melakukan hijrah, baik karena ditawan, sakit atau sebab

lainnya. Mereka yang masuk kelompok ini ditolelir untuk tinggal di
negeri kafir. Tapi bila mereka memaksakan diri untuk hijrah maka
dib€ri pahala atas perbuatan itu.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:
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Pertama, hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada bab,

"Kewajiban Berangkat Berperang" di bagian awal pembahasan

tentang jihad.

Kedua, hadits Mujasyi' bin Mas'ud yang telah disebutkan pada

bab, "Baiat Untuk Perang."

Ketiga, hadits Aisyatr, *Hljrah telah terputus sejak Allah

membebaskan Makkah untuk Nabi-Nya." Hadits ini akan disebutkan

lagi dengan redaksi yang lebih lengkap pada bab, "Hijrah ke

Madinah," di bagian awal pembahasan tentang peperangan.

195. Apabila Seseorang Terpaksa Melihat Rambut (Wanita) Kafir
Dzimmi dan Wanita-Wanita Mukminah Jika Bermaksiat Kepada

Allah Serta Menelanjangi Mereka
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3004. Dari Abu Abdurahman (seorang Utsmani), dia berkata
kepada Ibnu Athiyah (seorang Alawi), "Sungguh aku mengetahui apa

yang membuat sahabatmu berani (menumpahkan) darah. Aku
mendengar dia berkata, 'Nabi SAW mengutusku bersama Az-Zubat
seraya bersabda, 'Pergilah ke lembah ini dan kalian akan mendapati
seorang wanita disana yang di beri surat oleh Hathib'. Kami berkata,
'(keluarkan) surat'. Wanita itu berkata, 'Dia tidak memberikannya

kepadaku'. Kami berkata, 'Hendaklah engkau mengeluarkannya atau

kami akan menelanjangimu'. Akhirnya dia mengeluarkan dari anyam

an rambutnya. Beliau mengirim utusan kepada Hathib. Maka Hathib
berkata, 'Janganlah engkau terburu-buru. Demi Allah, aku tidak kafir
dan tidak ada yang bertambah padaku terhadap Islam kecuali
kecintaan. Tidak ada seorang pun di antara sahabatmu melainkan

memiliki orang yang membela keluarga dan hartanya di Makkah.
Sedangkan aku tidak memiliki seorang pun. Maka aku ingin menanam

budi di arfiara mereka'. Nabi SAW pun membenarkannya. Umar
berkata, 'Biarkanlah aku menebas lehernya, sesungguhnya ia telah
nifak'. Beliau bersabda, 'Apa yang engkau tahu, semogo Allah telah
memperhatiknn orang-orong yang ikut dalam perang Badar dan

berfirman; 'Kerjakanlah apa yang kalian kehendaki'. Inilah yang
membuatnya berani."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali tentang
iiisah wanita yang diutus Hathib untuk membawa suratnya kepada

penduduk Makkah. Kesesuaian hadits dengan judul bab sangat jelas
,lalam hal melihat rambut. Kesesuain ini tampak pada teks yang
j.nukil dari jalur lain, t4-eY qe?6 (Dia mengeluarkan surat itu

;tri anyaman rambutnya). Adapun masalah menelanjangi disimpul
ian dari perkataan Ali RA, cLJt?\ (Sungguh aku akon

wenelanjangimu). Hadits ini telah disebutkan pada bab "mata-matd'
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dari jalur lain dari Ali, sedangkan penjelasannya akan dipaparkan pada

tafsir surah Al Mumtabanah.

Kalimat, "Dia seorang utsmani", yakni mengedepankan Utsman

daripada Ali RA dalam hal keutamaan. Sedangkan kalimat "Dia
seorang Alawi', yakni mengedepankan Ali daripada Utsman dalam

hal keutamaan. Madzhab terakhir adalatr madzhab yang masyhur di

antara sekelompok Ahli Sunnatr di Kufah.

Ibnu Al Manayyar berkata" "Hadits ini tidak menjelaskan

apakatr wanita itu seorang muslimah atau kafir dzimmi. Akan tetapi

karena hukum keduanya memiliki kesamaan, yakni haram dilihat

tanpa ada alasan syar'i, maka keduanya pun tercakup dalam dalil

tersebut."

Ibnu At-Tin berkata, *Jika wanita ifu seorang musyrik, maka

hadits ini tidak sesuai dengan judul bab." Namun, pemyataan ini
dijawab bahwa dia orang yang terikat perjanjian damai, maka

hukumnya sama seperti kafir dzimmi.

Kalimat, *faakhrajat min hijzatiha" (Beliau mengeluarkan dari

ikatannya). Kata "hijz" dapat bermakna ikatan sanrng dan celana (di

pinggang). Sementara pada bab "mata-mata" disebutkan batrwa wanita

itu mengeluarkannya dari ikatan rambutnya. Kedua versi ini

dipadukan bahwa dia mengeluarkan surat dari ikatan sarungnya lalu

menyembunyikannya pada anyaman rambutnya, tetapi kemudian ia

terpaksa mengeluarkannya, atau yang terjadi adalah sebaliknya.

Mungkin pula anyaman rarnbutnya cukup panjang sehingga sampai ke

ikatan sarungnya. Maka ia mengikat surat pada anyilman rambut lalu

menancapkannya pada ikatan sarungnya, dan kemungkinan ini lebih

kuat.

Sebagian ulama mengemukakan kemungkinan lain; batrwa

wanita itu membawa dua surat untuk dua kelompok masyarakat

Makkah. Atau maksud kata "hijzah" adalatr ikatan secara mutlak, dan

riwayat dengan kata "iqosh" (anyaman rambut) lebih khusus'

Mungkin pula makna "hijzah" di sini adalah tali. Sebab kata "hijz"
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bermakna mengikat bagian tengah unta dengan tali, kemudian

melilitkannya hingga ke dua kakinya, lalu kedua ujung tali itu
diikatkan pada pinggangnya. Hal seperti ini juga dinamakan "hijaaz".

196. Menyambut Para Prajurit
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3082. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Ibnu Az-Zubair

berkata kepada Ibnu Ja'far RA, 'Apakah engkau ingat ketika kita
menyambut Rasulullah SAW; aku, engkau dan Ibnu Abbas?' Dia
berkata, "Ya". Beliau membawa kami dan meninggalkanmu."

j;, # E't ,^u ?nr €") ri! ifur lG i,.u',s-blJt *
.Lt,r)t i ey:*t{ *, ^1;?ri S*'it

3083. Dari Az-Zuhri, dia berkata, "As-Sa'ib bin Yazid RA
berkata, 'Kami pergi menyambut Rasulullah SAW bersama anak-anak

ke Tsaniryatul Wada'."

Keterangan Hadits:

(Bab menyambut para prajurit). Maksudnya, pada saat mereka

kembali dari peperangan. Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Ja'far yang disebut

Jalam riwayat di atas sama-sama bernama Abdullah.

USn 6;i ,7 :lri lOta berkata, "Ya". Beliau membawa l<omi

Jan meninggalkanmu). Secara lahiriah yang mengucapkan "beliau
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membawa kami" adalah Abdullah bin Ja'far, dan yang ditinggalkan

adalah Abdullah bin Az-zubair. Akan tetapi Imam Muslim

meriwayatkan sebaliknya dari Abu Usamah dan Ibnu Aliyah,

keduanya dari Habib bin Asy-Syahid, "Abdullah bin Ja'far berkata

kepada Ibnu Az-Zubair..." dan seterusnya. Penanya dalam riwayat ini

adalah Abdullah bin Ja'far dan yang berkata, "beliau membawa kami"

adalah Abdullah bin Az-Zubair. Akan tetapi versi yang terdapat dalam

shahih Bukhari lebih shahih.

Versi Imam Bukhari didukung oleh riwayat yang dia kutip

dalam pembahasan tentang haji dari Ibnu Abbas , Jti i' lr-l 1f il

;T) !* * r:t>r1'j;;) +iij' y ,t.\'ei iaiz'tk *i !o n'

it;b lfetifa Rasulullah SAW datang ke Makknh, beliau disambut oleh

anak-anak kecil dari bani Abdul Muththalib. Mako beliau membawa

seorang di depannya dan seorang lagi di belakangnya). Sementara

yang termasuk bani Abdul Muththalib adalah Ja'far bukan Az-Zubair.

Meskipun Abdul Muththalib adalah kakek dari bapak Az-Zubair, tapi

hanya kakek dari pihak ibu.

Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Khalid bin

Sarah dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Nabi sAW membawanya di

belakangnya dan membawa Qatsm bin Ja'far di depannya. Ibnu At-

Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa dia berkata, "Pada hadits ini

terdapat sejumlah faidah, di anta.ranya adalah memelihara anak

yatim...,,. Seakan-akan Ad-Dawudi hendak mengatakan bahwa Ja'far

bin Abu Thalib telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Nabi SAW

merasa sayang terhadap anaknya yang bernama Abdullah sehingga

membawanya di depannya, dan memang demikianlah yang

sebenarnya. Namun, Ibnu At-Tin mengemukakan komentar yang

cukup ganjil, "sesungguhnya dalam hadits terdapat pemyataan

tekstual bahwa Nabi SAW membawa Ibnu Abbas serta Ibnu Az-

Zubair, dan tidak membawa Ibnu Ja'far." Dia berkata pula,
..Barangkali Ad-Dawudi mengira bahwa kalimat "Beliau membawa
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kami dan meninggalkanmti'diucapkan oleh Ibnu Ja'far. padahal tidak
seperti itu."

Namun, apa yang dikatakan Ad-Dawudi adalah makna lahiriah
konteks hadits. saya tidak mengetahui bagaimana sehingga Ibnu At-
Tin mengatakan bahwa dalam hadits tersebut terdapat pernyataan
tekstual yang menyelisihi makna lahiriahnya.

Iyadh mengingatkan bahwa yang benar adalah apa yang
tercantum dalam Shahih Bukhari. Dia berkata, "Adapun riwayat Imam
Muslim harus ditafsirkan bahwa kalimat 'beliau membawa kami,
maksudnya adalah Ibnu Ja'far, sehingga yang ditinggalkan adalah
rbnu Az-zubair. Riwayat menurut versi yang benar dinukil pula oleh
Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Khaitsamah dan selain keduanya.,,

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan
hadits ini dari Ibnu Aliyah seraya menjelaskan sebab kerancuan, dan
lafazhnya sama seperti riwayat Imam Muslim. Akan tetapi setelah
kalimat "beliau membawa kami" terdapat tambahan, ,.Ahmad berkata,
'Dia menceritakan hadits itu kepada kami pada kali yang lain seraya
berkata, 'Dia berkata, "Ya" beliau membawa kami..." Maksudnya,
pada kali yang kedua ini tidak disebutkan lafazh "berkata" sesudah
lafazh'Ya". Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa jika kata itu disebutkan
maka terjadi keserasian dengan riwayat versi Imam Bukhari.

Dalam hadits Ibnu Ja'far terdapat keterangan yang
memperbolehkan berbangga dengan kemuliaan yang didapatkan dari
Nabi sAW. Faidah lainnya bahwa Ibnu Ja'far dan Ibnu Az-zubair
tergolong sahabat Nabi SAW, dan keduanya telah menukil dari Nabi
SAW beberapa hadits yang lain.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits As-Sa'ib bin
Yazid tentang penyambutan. Hadits ini akan disebutkan kembali di
bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Lalu di tempat ini
terdapat pernyataan dari Ibnu At-Tin mengenai rsaniyyatul wada'
yang dibantah oleh guru kami Ibnu Mulaqqin. Akan tetapi kebenaran
dalam masalah itu berada di pihak Ibnu At-Tin.
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197. Apa yang Diucapkan Ketika Kembali dari Peperangan

';s l" r;1 oc *3 *\t 'u 1t',;i *; i,r qt :t '? "".or\, ti).,;r::L ,aii+G ,ole ,iur ,u, o\J4 'i6 ff
;l-') |-,1;\i ?7i,i:'& "p'r,it;Gj ht a:,i,

3084. Dari Abdullah RA, sesungguhnya Nabi SAW apabila

kembali bertakbir tiga kali dan mengucapkan, "Kita kembali jika Allah

menghendaki, kita bertaubat, beribadah, memuji dan hanya kepada

Robb kita bersujud. Allah telah menepati janii-Nya, menolong hamba-

Nya dan menghancurkan pasuknn ahzab (selalu) sendirian".

rr-t qr hr .* Ct'{ & ,Js &ht oa, etJu # ";i'*,/'lji Ai:\ ,P i-,t ybt rl;" I' J;'r'bt;*'a';k
'-"AL t'#",(; G .5 ^5e - pi,:&'-'-o?i o;'rl

J'ri;'4i ir,tt u)L ,1Ju .'tituliit ,* :1'ti-; G- :Jta

J;, uk6 ,$j,a:r;1'&ft 
^Ab 

icu afr, ^<-:
,,sr*'e3 ,o;i ,'Ju 9t;r Ss a;i 6 *,rf iu' * it'r.

.-*yt Ft J-Af1'Ji J|'fi ,orl, G.),.,:yf

3085. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata' "Kami bersama

Nabi SAW sedang kembali dari Usfan. Sementara Rasulullah SAW

berada di atas tunggangannya sambil membonceng Shafiyyah binti

Huyay. Unta beliau tersandung maka keduanya pun terjatuh. Abu

Thalhah dengan sigap turun (dari tunggangannya) seraya berkata,

'Wahai Rasulullah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu'. Beliau

SAW bersabda, 'Hendaklah (engkou menolong) wanitq itu' . Maka
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Abu Thalhah membalik pakaian di wajahnya lalu mendatangi

Shafiyyah dan melemparkan kain itu kepadanya. Kemudian Abu
Thalhah memperbaiki tunggangan keduanya, lalu keduanya pun
menungganginya. Kami mengelilingi Rasulullah SAW. Ketika
Madinah tampak kepada kami dari kejauhan, maka beliau berucap,
'Kita kembali, bertaubat, beribadah, dan kepada Rabb kita bersujud'.
Beliau SAW terus menerus mengucapkan kalimat itu hingga masuk
Madinah."

Ut e'-^-.u i:r';,pi'ttA?nt q, Iy i,/Vj 4|'* *, yht,* 4t er,*, *ht
yht * ei'rii'it1"-:p /.yt g,+rtrltr w' ^e-t,
;iJ :-'*'#t :Jrt |JiiC'^iL t|'o;: ,if;t, p,
j.;, ,tirsiit ,# it'",i 

(-:Ju; *t y\t * at Jy,
L;;"^AL t eL f;tW3{,rr,y 'ju ,:i ,y Jblt
,:ii'"ti ,;fit'aw ,ri$, x;; CG ,6:i-a3k *, ,p
:Jt-c'rl- llt ,ltjv ri1 & dr)ct ,V',i til:t) Je
oir,oA,*t y\t * Ut Ju -*gt Je ;;rf

.-6yt ,Pt &,irrt J7'{ .orl, G.l,;2*,G

3086. Dari Anas bin Malik RA, batrwa beliau dataog bersama

Abu Thalhah dan Nabi SAW. Bersama Nabi SAW Shafiyatr yang
beliau bonceng di belakang tunggangannya. Ketika berada di sebagian
jalan, untanya tersandung maka Nabi SAW terjatuh bersama wanita
itu. Sesungguhnya Abu Thalhah -aku (perawi) kira dia berkata-

melompat turun (dari tunggangannya) dan mendatangi Rasulullah
SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menjadikan diriku
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sebagai tebusanmu. Apakah engkau ditimpa sesuatu?" Beliau

bersabda, *Tidah akan tetapi hendaklah engknu (menolong) wanita

itu." Abu Thalhah menutupkan kainnya di mukanya lalu menghampiri

wanita itu kemudian melemparkan kainnya kepadanya. Wanita

tersebut berdiri. Kemudian Abu Thalhah memperbaiki tunggangan

keduanya, dan keduanya pun menaikinya. Mereka berjalan hingga

ketika berada di bagian atas kota Madinah -atau dia berkata, 'Mereka

melihat Madinah dari kejauhan'- Nabi SAW berucap, "Kita kzmbali,

bertaubat, beribadah, dan kepada Rabb kita memuii." Beliau terus

menerus mengucapkan kalimat itu hingga masuk Madinah.

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama,

adalah hadits lbnu Umar tentang ucapan Nabi SAW "Kita kembali,

bertoubat..." dan seterusnya. Hadits ini telah dijelaskan pada bagian

akhir pembahasan tentang haji. Kedua, adalah hadits Anas tentang

kisah Nabi SAW terjatuh dari unta bersama Shafiyah. Hadits Anas

dinukil melalui dua jalur periwayatan, dan jalur kedua tercantum

dalam riwayat Al Kasymihani saja. Adapun penjelasannya akan

disebutkan pada perang Khaibar.

Menurut Ad-Dimyathi, kalimat "Kami bersama Nabi SAW

sedang kembali dari Usfan" merupakan kekeliruan. Sebab perang

Usfan ke bani Lahyan terjadi tahun ke-6 H. Sementara kisah Nabi

SAW membonceng Shafiyah terjadi pada perang Khaibar tahun ke-7

Hijriah." Sebagian mencoba melegitimasi dengan mengatakan

kemungkinan di antara jalan Khaibar terdapat jalan yang melewati

tempat bernama Usfan. Akan tetapi pandangan ini jelas tertolak.

Menurutku, periwayat menisbatkan perjalanan kembali itu kepada

Usfan karena perang Khaibar terjadi langsung setelah perang Usfan.

Seakan-akan periwayat tidak memperhitungkan selang waktu antara

kedua perang itu karena jaraknya yang sangat berdekatan. Hal ini
sama seperti yang dikatakan terhadap hadits Salamah bin Al Akwa'

mengenai pengharaman mut'ah (nikah mut'ah) pada perang Authas.
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Padahal sesungguhnya pengharaman mut'ah terjadi saat pembebasan

kota Makkah. Hanya saja periwayat menisbatkannya kepada perang

Authas karena kedua peristiwa ini sangat berdekatan.

198. Shalat Apabila Kembali dari Safar (Bepergian)

:Ju rTili\t *r l' 1" ; rc'+ iJu ,i, / 7)a f
:*),Jv4y'af fr f q.*t*\t-*Utt*

c)

):rS t J+,3'r-*iJ,t ,.,1 3t

3087. Dari Muharib bin Ditsar berkata: Aku mendengar Jabir
bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku bersama Nabi SAW dalam
perjalanan, dan ketika kami sampai di Madinah beliau bersabda
kepadaku, 'Masuklah masjid dan shalatlah dua rakaat'."

'f ?: riy ott et *\t ,a o;t'oi i:; ir ',f r f *
',#-'of 

J:t g:.s' ji ilt');; aa y-'
3088. Dari Ka'ab RA, "sesungguhnya Nabi SAW apabila

kembali dari safar di waktu dhuha, beliau masuk masjid dan shalat dua

rakaat sebelum duduk."

Keteranqan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai hal itu.
Hadits yang dimaksud telah disebutkan pada bab-bab shalat.

Kesesuiannya dengan judul bab sangat jelas. Demikian pula dengan

hadits sesudahnya. Adapun hadits Ka'ab bin Malik telah disebutkan
pula pada pembahasan tentang shalat

FATHUL BAARI - 599



199. Makanan Saat Kembali

itJl:-?.'$'* i.t o.r,)

Ibnu Umar biasa tidak berpuasa bagi siapa yang mendatanginya.

*3 qp ilr *& .l' Jh tf rir hr

, z t c z j^t.'o. 1,., .,. :,'-.
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tk'J'4-i 6A;i rlrtr, ?" fu
d_qi') ,#r'eii iltG1'oi *;i"*yt?f tu ,q

4';;
3089. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau menyembelih unta

atau sapi." Mu'adz menambahkan dalam riwayatnya dari Syu'bah,

dari Muharib, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 'Nabi
SAW membeli dariku seekor unta seharga} uqiyah dan 1 dirham atau

2 dirham. Setibanya di Shirar beliau memerintahkan menyembelih

sapi lalu mereka memakannya. Ketika sampai di Madinah, beliau

memerintahkan kepadaku untuk mendatangi masjid dan shalat dua

rakaat. Kemudian beliau menimbang untukku harga unta."

'J-7',ql; hr ,bUtjvt,.U y'*ts,Jv te el-J
o ', '/

*lr,+6u'; Jtry ;;.s;
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3090. Dari Jabir, dia berkata, "Aku kembali dari perjalanan,

maka Nabi SAW bersabda, 'Shalatlah dua rakaaf'." Shirar adalah

salah satu tempat di Madinah.

Keterangan Hadits:

(Bab makanan saat kembali). Maksudnya, kembali dari

perjalanan (sdar). Makanan yang dihidangkan pada moment ini
dinamakan naqi'ah. Dikatakan naqi'ah yang berasal dari kata an-naq'
artinya debu. Sebab orang yang baru kembali dari perjalanan jauh

akan tampak bekas debu dalam dirinya. Ada pula yang mengatakan

bahwa naqi'ah bermakna susu yang telah dingin. Di samping itu
masih terdapat sejumlah pendapat lain mengenai makna kata naqi'ah
ini.

6,3d.4 '4'#;.r u€i (Ibnu tJmar biasa tidak berpuasa bagi

siapa yang mendatanginya). Maksudnya, demi menghormati orang

yang mengunjunginya. Pada dasarnya Ibnu Umar tidak berpuasa saat

bepergian, baik puasa wajib maupun sunatr. Namun, dia

memperbanyak puasa saat mukim (tidak safar). Apabila bepergian

(safar) maka dia tidak berpuasa, dan apabila kembali dari bepergian

maka dia berpuasa, baik sebagai pengganti 
-jika dia berpergian pada

bulan Ramadhan- atau sebagai puasa sunatr jika dia bepergian pada

selain bulan Ramadhan. Akan tetapi pada hari-hari pertama

kedatangannya, dia tidak berpuasa demi menghargai orang-orang yang

datang mengucapkan salam dan selamat atas kedatangannya. Setelah

itu baru berpuasa.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan yashna'u (membuat)

sebagai ganti kata yufthiru (tidak berpuasa). Makna riwayat ini benar,

tetapi versi pertama lebih tepat. Ismail Al Qadhi telah menukil melalui
jalur lengkap di dalam kitab Ahlwm Al Qur'an dari Ayyub, dari Nafi',
dia berkata, ii 6'6 |&| t/ir.,J og tilt ,Y-i ry o'r q ;-L g1 o's

{H-'j 5Y.66'Fi Qbnu (Jmar biasa apobila mukim niscaya tetap
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berpuasa, dan apabila safar beliau tidak berpuasa. Apabila datang

dari safar beliau tidak berpuasa beberapa hari untuk orang yang

mendat anginya, kemudian beliau berpuasa).

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits terdapat keterangan bahwa

imam atau pemimpin menghidangkan makanan kepada sahabat-

sahabatnya saat ia datang dari safar. Perbuatan ini dianggap mustahab

(disukai) di kalangan salaf. Perjamuan ini disebut pula naqi'ah;'

Kemudian dia menukil dari Al Muhallab bahwa apabila Ibnu Umar

kembali dari safar, dia memberi makan kepada orang-orang yang

mengunjunginya dan dia makan (tidak berpuasa) bersama mereka. Dia

menunda mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkannya saat safar.

Apabila perjamuan telah usai dia pun mulai berpuasa. Pemyataan

seperti ini telah disebutkan secara rinci dalam kitab Al Ahkam karya

Ismail Al Qadhi.

Akan tetapi perkataan Al Muhallab mendapat kritikan dari Ibnu

Baththal. Menurutnya, atsar yang disebutkan Ismail tidak memuat

keterangan seperti yang diklaim oleh Al Muhallab (yakni

pengkaitannya dengan bulan Ramadhan) meski tercakup di dalamnya

dari segi keumumannya. Hanya saja Al Muhallab berpandangan

demikian karena didasari oleh riwayat bahwa Ibnu Umar berkata

tentang orang yang berniat puasa lalu tidak mengerjakannya,

"sesungguhnya ia bermain-main". Dinukil pula bahwa Ibnu Umar

dipanggil menghadiri jamuan pemikatran (walimatr), maka dia hadir,

tetapi tidak makan seraya beralasan bahwa dirinya telah bemiat untuk

puasa. Oleh karena itu, Al Muhallab merasa perlu mengaitkannya

dengan puasa pengganti Ramadhan. Padahal sesungguhnya dia tidak

butuh kepada hal tersebut selama gambaran permasalahan dikembali

kan kepermulaannya. Yaitu saat itu dia RA tidak berniat puasa, tetapi

sengaja tidak berpuasa karena hal-hal yang telah disebutkan' Setelah

itu, dia berpuasa kembali, baik puasa sunah maupun puasa pengganti

(qadla').

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang

kisah penjualan unta miliknya. Hadits ini dikutip dari jalur Muharib
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dari Jabir secara ringkas. Maksud pengutipannya di tempat ini terdapat
pada kalimat, "Setibanya di Shirar beliau memerintahkan menyem

belih sapi lalu mereka memakannya." Shirar adalah tempat di
Madinah, kira-kira 3 mil dari kota Madinatr ke arah timur.

\ta Sti (Mu'adz menambohlcan). Maksudnya adalah Mu'adz bin

Mu'adz Al Anbari. Riwayat ini disebutkan melalui sanad yang
maushul oleh Imam Muslim. Maksud Imam Bukhari menyebutkan
jalur Abu Al Walid adalah sebagai isyarat bahwa kalimat yang dia
sebutkan adalah bagian dari hadits. Berdasarkan hal ini maka
terjawablah tanggapan yang mengatakan bahwa hadits Abu Al Walid
tidak sesuai dengan judul bab. Bahkan tempat yang sesuai adalah pada

bab sebelunmya.

Kesimpulannya, hadits ini dinukil oleh Syu'bah dari Muharib.
Al Waki' hanya menukil sebagiannya, yaitu menyembelih sapi saat

tiba di Madinah. Abu Al Walid dan Sulaiman bin Harb menukil
bagian lainnya, yaitu perintah Nabi SAW kepada Jabir untuk shalat

dua rakaat. Sedangkan Mu'adz menukil semuanya seraya

menambahkan tentang kisah unta dan harganya, tetapi secara ringkas.
Masing-masing mereka telah didukung oleh sejumlah periwayat

lainnya dari Syu'bah.

Penutup

Pembahasan tentang jihad dari awal hingga akhir memuat 376

hadits marfu'; 40 di antaranya adalah hadits mu'allaq, dan sisanya

adalah maushul. Hadits yang disebutkan secara berulang (baik dalam
pembahasan ini maupun sebelumnya) sebanyak 266 hadits. Sedangkan

yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 110 hadits. Semua

hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits

Abu Hurairah, "Surga 100 tingknf", haditsya, "Kalau bukan karena
beberapa laki-laki", hadits Jabir, "Monusia memasak khamer ", hadits

Mughirah, "Nabi SAI4r kami telah menyampaikan kepada kami",
hadits Sahal bin Hunaif tentang perkataan Umar, hadits As-Sa'ib bin
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Yazid dari Thalhah, hadits beliau tentang kisah Tsabit bin Qais, hadits

Sahal tentang nama-nama kuda, hadits Anas tentang unta Al Adhba'
yang tidak dapat didahului, hadits Sa'ad, "Sesungguhnya kalion di
beri pertolongan dengan sebab orang-orang lemah di antara kamu",
hadits Salamah, "Panahlah dan aku bersama lbnu Al Adra"', hadits

Abu Usaid, "Apabila mereka telah bercampur dengan ksmu", hadits

Abu Umamah tentang hiasan pedang, hadits Ibnu Umar, "Aku di utus

mendekat hari Kiamat", hadits Ibnu Abbas tentang doa di Badar

(hanya saja Imam Muslim menukilnya dari jalur lian dari inu Abbas

dari Umar), hadits Amr bin Taghlib tentang perang dengan bangsa

Turki, hadits Abu Hurairah tentang membakar, hadits lbnu Mas'ud
tentang apa yang telah berlalu daripada dunia, hadits Qais bin Saad

tentang menyisir, hadits Al Abbas tentang bendera, hadits Jabir
tentang tasbih, hadits Abu Musa, "Apabila seorang hamba sakit",
hadits Ibnu Umar tentang berjalan seorang diri, hadits Abu Hurairah
tentang tawanan perang, hadits lbnu Abbas bersama Ali, hadits Abu
Hurairah tentang kisah pembunuhan Khubaib, hadits binti Iyadh,

hadits Salamah tentang mata-mata kaum musyrikin, hadits Umar
tentang bencana, hadits Abdullah bin Amr tentang orang yang

berkhianat dalam urusan rampasan perang, dan hadits As-Sa'ib bin
Yazid tentang bertemu musuh.

Pembahasan ini juga memuat 27 atsar baik dari sahabat maupun

generasi sesudah mereka.
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57. I(TAB IGTETAPAN SEPERLIMA
RAMPASAT.I PERANG

1. Ketetapan Seperlima
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3091. Dari Ali, dia berkata, "Aku pemah memiliki unta tua yang
merupakan bagianku dari harta rampasan perang Badar, dan Nabi
SAW memberikan kepadaku unta tua dari bagian seperlima harta
rampasan perang. Ketika aku hendak melakukan malam pertama
dengan Fathimah binti Rasulullah SAW, maka aku berjanji pada

seorang laki-laki tukang sepuh dari bani Qainuqa' untuk pergi
bersamaku agar kami dapat membawa pulang idzkhir, aku bermaksud
menjualnya kepada para tukang sepuh untuk aku gunakan sebagai
bantuan dalam mengadakan walimah pernikahanku. Ketika aku telah
mengumpulkan bawaan untuk kedua untaku seraya menyiapkan
pelana, kekang dan tali --dan kedua untaku sedang beristirahat di
samping kamar seorang laki-laki Anshar- lalu aku kembali setelah
mengumpulkan apa yang dapat aku kumpulkan, temyata kedua untaku

,*S tti;ii
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telah dipotong punuknya. Kedua perutnya dibelah dan hatinya

diambil. Aku tidak mampu menahan kedua mataku ketika melihat
keadaan kedua unta itu. Aku berkata, 'Siapa yang melakukan ini?'
Mereka berkata, 'Hamzah bin Abdul Muththalib! Sekarang dia berada

di rumah ini bersama sekelompok Anshar yang sedang minum-
minuman (keras)'. Aku pun berangkat hingga masuk menemui Nabi
SAW -dan di sisinya terdapat Zaid bin Haritsah-. Nabi SAW
mengetahui dari wajahku apa yang sedang kualami. Nabi SAW
bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

tidak pemah melihat seperti yang aku lihat hari ini. Hamzah

melampaui batas terhadap kedua untaku dengan memotong punuknya

serta membelah perutny4 dan sekarang dia berada di rumah ini
bersamanya orang-orang Anshar yang minum minuman (keras). Nabi
SAW minta dibawakan selendangnya lalu memakainya. Kemudian
beliau berangkat sambil berjalan dan aku mengikutinya bersama Zaid
bin Haritsah. Akhimya beliau sampai ke rumah tempat hamzah berada

lalu minta izin. Mereka pun mengizinkannya dan temyata mereka
sedang minum-minuman keras. Rasulullatr mulai mencaci maki
Hamzatr atas apa yang dia lakukan. Temyata Hamzah sedang mabuk

berat dan kedua matanya nampak merah. Hamzah melihat kepada

Rasulullatr SAW, kemudian menaikkan pandangannya. Beliau
memandangi lutut Nabi SAW lalu menaikkan pandangannya hingga
ke pusarnya. Kemudian beliau menaikkan pandangan lagi hingga
melihat wajah Nabi SAW. Setelah itu Hamzah berkata, 'Bukankah
kalian ini tak lain adalah budak-budak milik bapakku?' Rasulullah

SAW pun mengetahui batrwa Hamzah sedang mabuk berat.

Rasulullatr SAW melangkatr mundur ke belakang dan kami pun keluar
bersamanya."
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3092. Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah Ummul
Mukminin RA mengabarkan kepadanya, "sesungguhnya Fathimah
AS, putri Rasulullah SAW meminta kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq
(setelah Rasulullah SAW wafat) untuk membagikan warisannya
kepadanya, dari apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW darihartafai'
yang diberikan Allah kepadanya."
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3093. Abu Bakar berkata kepadany4 "Sesungguhnya Rasulullah

SAW bersabd4 'Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan

adalah sedelah'. Fathimah binti Rasulullah SAW marah. Dia tidak

mau berhubtrngan dengan Abu Bakar. Dia tetap tidak mau berinteraksi

dengan Abu Bakar hingga meninggal dunia. Sementara dia hidup

selama enam bulan setelatr Rasulullatr SAW wafat". Aisyah berkata,

"Adapun Fathimah meminta kepada Abu Bakar bagiannya dari apa

yang ditinggalkan Rasulullatr SAW di Khaibar dan Fadak serta

sedekahnya di Madinah. Akan tetapi Abu Bakar tidak mau menuruti

permintaannya seraya berkata 'Aku tidak akan meninggalkan sesuatu

yang biasa dikerjakan Rasulullah SAW melainkan aku akan

mengerjakannya. Sesungguhnya aku khawatir bila meninggalkan

urusannya niscaya aku akan tersesat'. Adapun sedekah beliau SAW di

Madinatr diseratrkan Umar kepada Ali dan Abbas. Sedangkan Khaibar

dan Fadak ditahan oleh Umar seraya berkata, 'Keduanya adalah

sedekah Rasulullatr SAW. Keduanya untuk hak-hak yang biasa

ditimpakan (dibebankan) kepadanya serta untuk kebutuhan-

kebutuhannya. Urusan keduanya diseratrkan kepada ulil amri

(pemimpin)'." Dia berkata "Keduanya tetap dalam keadaan demikian

hingga hari ini."

Abu Abdillatr berkata "Kata i'taraaka mengambil pola kata

'ifto'alta', berasal dad kata 'arautuhu' yang bermakna aku

mendapatkannya. Di antara pola kalimat ini adalatr; ya'ruuhu dan

i'taraaniy."
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3Eg4.Dari Ibnu Syihab, dari Malik O* Om Orn O, Hadatsan

-Muhammad 
bin Jubair telah menyebutkan kepadaku dari haditsnya,

aku pun berangkat hingga masuk menemui Malik bin Aus dan

bertanya kepadanya tentang hadits tersebut, maka Malik- berkata"

"Ketika aku sedang duduk di tempat keluargaku saat waktu hampir

siang, tiba-tiba utusan Umar bin Khaththab datang dan berkata,

'Penuhilah (panggilan) Amirul Mukminin'. Aku berangkat bersama

nya hingga aku masuk menemui LJmar, temyata dia sedang duduk di
atas tempat tidnr rimal, dan tidak dilapisi kasur. Dia bersandar pada

bantal yang terbuat dari kulit. Aku memberi salam kepadanya lalu
duduk. Dia berkat4 'Wahai Mali, sesungguhnya telatr datang kepada

kami beberapa keluarga dari kaummu. Aku pun telah memerintahkan

(agar diberikan) kepada mereka suatu pemberian, maka terimalah
(pemberian itu) dan bagikan di antara mereka'. Aku berkat4 'Watrai

Amirul Mukminiru sekiranya engkau memerintahkan orang lain rurtuk

urusan itu'. Dia berkata 'Terimalatr pemberian itu'. Ketika aku sedang

duduk di sisiny4 dia didatangi oleh pengawalnya yang bernama

Yarfa' dan berkata, 'Apakatr engkau berkenan pada Utsman,

Abdurrahman bin Auf, Az-Znbair, Saad bin Abi Waqqash, mereka

meminta izin (untuk masuk)?' Dia berkata, 'Ya!' Mereka diizinkan
lalu mereka masuk dan memberi salam kemudian duduk. Kemudian

Yarfa' duduk beberapa saat lamanya. Setelah itu dia berkata, 'Apakatr

engkau berkenan pada Ali dan Abbas?' Dia berkata, 'Ya!' Keduanya

diizinkan lalu masuk dan memberi salam kemudian duduk. Abbas

berkata, 'Watrai Amirul Mukminin, berilah keputusan antara aku

dengan orang ini 
-keduanya 

bersengketa tentang harta fai' yang

diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta bani An-Nadhir-.
Kelompok 

-Utsman 
dan sahabat-sahabatnya- berkata,'Wahai

Amirul Mukminin, berilah keputusan antarukeduanya dan istirahatkan

setiap salah seorang dari keduanya dari yang satunya'. Umar berkat4
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'Jangan terburu-buru, aku memohon kepada kamu atas nama Allah

yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak. Apakah kalian

mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda; 'Kami tidak diwarisi,

apa yang kami tinggalkan adalah sedekah,' dan maksud Rasulullah

SAW adalah dirinya sendiri' Kelompok itu berkata, 'Sungguh beliau

telah mengucapkannya'. Umar menghadap kepada Ali dan Abbas

seraya berkata, 'Aku memohon atas nama Allah kepada kalian berdua,

apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah mengucapkan

hal itu?' Keduanya bekata, 'sungguh beliau telah mengucapkannya'.

umar berkata, 'sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian

mengenai urusan ini; Allah telah mengkhususkan sesuatu untuk Rasul-

Nya pada hau-,ta fai' yang tidak diberikan-Nya kepada seorang pun

selain beliau SAW. Kemudian dia membaca, "Dan apa saia harta

rompasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta

benda) mereka... sampai firman-Nya... Maha Kuasa atas segala

sesuatu". Maka ini khusus untuk Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau

tidak mengambilnya tanpa menyertakan kamu dan tidak memonopoli

atas kamu. Beliau telah memberikannya dan membagi-bagi di antara

kamu hingga tersisa harta ini. Rasulullah SAW pun memberi nafkah

setatrun untuk istri-istrinya dari harta itu, dan apa yang tersisa

digunakan sebagaimana layaknya harta Allah. Rasulullah SAW

mempraktikkan yang demikian selama hidupnya. Aku memohon

kepada kalian atas nama Allah, apakah kalian mengetahui hal itu?'

Mereka berkata, 'Ya!' Kemudian dia berkata kepada Ali dan Abbas,

'Aku memohon kepada kalian berdua atas nama Allah, apakah kalian

berdua mengetahui hal itu?' Umar berkata, 'Kemudian Allah

mewafatkan Nabi-Nya. Maka Abu Bakar berkata; Aku adalah wali

Rasulullah SAW. Abu Bakar mengambil harta itu dan mengurusnya

sama seperti apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Allah

mengetahui bahwa dia dalam hai itu adalah benar, baik, lurus dan

mengikuti kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar, maka

akulah yang menjadi wali Abu Bakar. Aku pun mengambil harta itu

selama dua tahun dalam masa pemerintahanku, aku mengurusnya

sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar.
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Allah mengetahui bahwa aku dalam hal itu adalah benar, baik, lurus

dan mengikuti kebenaran. Setelah itu kalian berdua datang kepadaku

dan berbicara denganku, lalu aku pun telah berbicara satu kali dengan

kalian, dan urusan kalian hanya satu. Engkau wahai Abbas
mendatangiku dan meminta kepadaku bagian dari anak saudaramu.

Sementara orang ini 
-maksudnya 

Ali- menginginkan bagian
istrinya dari bapaknya. Aku berkata kepada kalian berdua bahwa
Rasulullah SAW bersabda; 'Kami tidak diwarisi, apa yang kami
tinggalkan adalah sedeknh'. Ketika tampak bagiku untuk
menyerahkannya kepada kalian berdua, maka aku berkata, "Jika
kalian berdua menghendaki, aku akan menyerahkannya kepada kalian
dengan syarat, bahwa kalian harus membuat ikatan dan perjanjian
dengan Allah untuk mengurusnya sebagaimana yang dipraktikkan
Rasulullah SAW serta Abu Bakar, dan apa yang aku praktikkan sejak

aku menanganinya. Kalian berdua berkata, 'seratrkanlah kepada

kami'. Atas dasar itulah aku menyerahkannya kepada kalian. Aku
memohon kepada kalian atas nama Allah, apakah aku
menyerahkannya kepada keduanya atas dasar tersebut? Kelompok itu
berkat4 Ya!"' Kemudian Umar menghadap kepada Ali dan Abbas
lalu berkata, 'Aku memohon kepada kalian atas nama Allah, apakah

aku menyerahkannya kepada kalian berdua atas dasar itu?' Keduanya
menjawab, 'Ya!' Umar berkata. 'Apakah kalian mencari keputusan
selain itu dariku? Demi Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi
tegak, aku tidak memberi keputusan tentangnya selain itu. Jika kalian
berdua tidak mampu mengurusnya, maka seratrkanlah kepadaku,

sesungguhnya aku mencukupi kalian untuk mengurusnya'."

Keteransan Hadits:

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan "Kitab", sementara

kebanyakan periwayat mengganti dengan "Bab", dan sebagian lagi
menghapusnya. Mayoritas periwayat menyebutkan "Basmalah".
Khumus (seperlima) maksudnya bagian yang diambil dari rarnpasan

perang. Sedangkan maksud 'fardhul khumus" (ketetapan seperlima
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rampasan perang) adalah tentang waktu dan cara penetapan serta

legalitasnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa awal mula penetapan

hukum seperlima rampasan perang adalah berdasarkan firman-Nya,

"Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat knmu peroleh sebagai

rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dqn

Rasul." (Qs. Al Anfaal [8]: al)

Harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian; l/5 disisihkan

untuk mereka yang disebutkan Allah pada ayat 41 surah Al Anfaal.

Pembahasan tentang mereka yang berhak mendapatkannya akan

dijelaskan setelah beberapa bab. Kemudian 1/5 dari bagian yang

disisihkan ini adalah untuk Rasulullah SAW. Kemudian terjadi

perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memiliki bagian itu

setelah beliau SAW wafat. Menurut madzhab Syafi'i bagian itu
digunakan untuk kepentingan umum. Namun, dinukil pula pendapat

darinya bahwa bagian ini diserahkan kepada 8 golongan yang

disebutkan dalam ayat. Yang terakhir ini adalah pendapat madztrab

Hanafi. Hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan 8 golongan

yang dimaksud, seperti yang akan dijelaskan. Pendapat lain

mengatakan bahwa bagian itu menjadi hak l,Jralifah secara khusus.

Adapun 415 rampasan perang yang tersisa dibagi di antara

orang-orang yang turut dalam peperangan kecuali salb (perlengkapan

musuh yang dilucuti). Rampasan ini menjadi milik orang yang

membunuh musuh pemilik perlengkapan itu (menurut pendapat yang

kuat) seperti yang akan dijelaskan.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; salah

satunya adalah hadits Ali bin Abu Thalib mengenai kisah dua untanya

yang dipotong Hamzah.

)U.?:i- fft q,4 ,tulg ,.).'c:€ lrernah alnt memiliki unta

tua yang merupakan bagianku dari hsrto rompasan perang Badar).

Kata syaarif artinya unta tua. Kata ini tidak digunakan untuk unta
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jantan menurut mayoritas. Hanya saja Ibrahim Al Harbi menukil dari
Al Ashma'i bahwa kata itu bisa saja digunakan untuk unta jantan.

u-.-;lir f 6:s €wi pr yio,,p ,;1arsi (Nabi sAw

memberilran kepadaku unta tua dari bagian yang seperlima). Ibnu
Baththal berkata, "Secara zhahir, bagian yarlrg ll5 telatr disyariatkan
pada perang Badar. Sementara para peneliti sirah nabawiyah sepakat

bahwa ketentauan bagian l/5 belum ada saat perang Eladar." Ismail Al
Qadhi berkomentar saat membahas perang bani Q'uraizhah,
"Dikatakan bahwa peristiwa ini adalah awal mula penetapan bagian
ll5 harta ftrmpasan perang. Sebagian lagi mengatakan batrwa hal itu
ditetapkan sesudahnya. Akan tetapi tidak ada dalil yang memuaskan
mengenai pendapat-pendapat itu. Bahkan bagran l/5 disebutkan secara

tegas waktu pembagian rampasan perang Hunain."

Ibnu Baththal berkata, *Jika demikian halnyq maka perkataan
Ali RA di atas perlu ditakwilkan, dan mungkin yang dapat digunakan
untuk menakwilkannya adalatr riwayat yang disebutkan Ibnu Ishaq
mengenai ekspedisi Abdullah bin Ja?rsy pada bulan Rajab (yakni dua
bulan sebelum perang Badar). Ibnu Ishaq berkata, 'sebagian keluarga
Jatrsy bercerita kepadaku, bahwa AMullah berkata kepada para

sahabatrya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW merriliki bagan l/5 dari
rurmpasan yang kita peroleh". Hal ini terjadi sebelum Allah
menetapkan bagian l/5. Maka Abdullah bin Jahsy menyisihkan l/5
untuk Rasulullah SAW dan membagi sisanya di antara para

sahabatnya. Ternyata keridhaan Allah seperti itu. Atas dasar ini maka

perkataan Ali RA, ,r-,ilSr q 6:6 €&ili o'i.i g"" Nabi memberikon

unta tuo kepadalru dari bagian yang seperlimo), yakni dari rarnpasan

yang didapatkan oleh ekspedisi Abdullah bin Jahsy."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat Ibnu Baththal cukup
rancu bila dikaitkan dengan riwayat berikut datram pembahasan

tentang peperangan. Sebab dalam riwayat itu disebutkan, gt-t Zi'a'€i

i-iT-,,,.:JrJr e y ir ,16( \ {N"Oi memberiku dori bagian t/5 yang

diberilran Allah kepadanya pada peristiwa itu). Satu hal yang cukup
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mengherankan, Ibnu Baththal menisbatkan riwayat ini kepada Abu

Daud dan menempatkannya sebagai pendukung penakwilan yang

dikemukakannya. Dia mengabaikan keberadaan riwayat tersebut

dalam Shohih BuWruri yang sedang dia jelaskan, sebagaimana dia juga

mengabaikan batrwa makna zhahir riwayat yang dimaksud justru

mematahkan argumentasinya dan bukan mendukung. Saya belum

menemukan nukilan yang tegas dari para peneliti sirah Nabi, bahwa

ketetapan l/5 belum diterapkan pada perang Badar, sebagaimana yang

diklairn Ibnu Baththal.

Lebih mengherankan lagi, dia menetapkan bagian 1/5 pada

rampasan hasil ekspedisi sebelum perang Badar dan mengatakan

Allah meridhainy4 lalu dia menafftannya pada pembagian rampasan

perang Badar. Padatral Ad-Dawudi (salah seorang pensyarah Shahih

Bufuar) menegaskan bahwa ayat tentang bagian l/5 rampasan perang

yang disebutkan dalam surah Al Anfaal sebagian besarnya turun pada

kisah tentang perang Badar.

As-Subki berkata, "Surah Al Anfaal turun pada perang Badar

berikut masalah pembagian harta rampasan p€rang. Akan tetapi

nampaknya ayat tentang pembagian r:rmpasan perang turun setelah

harta dibagi-bagi di antara prajurit. Sebab para ahli sejarah

menyatakan bahwa beliau SAW membagi rampasan perang Badar

secara rata di antara mereka yang ikut perang maupun yang tidak ikut

sebagai pengfoargaan. Disamping itu, rampasan perang pertama kali

adatah untukNabi SAW sebagaimana disebutkan tekstual pada bagian

awal surah Al Anfaal". Kemudian dia berkata, "Akan tetapi apa yang

dikatakan atrli sejarah tidak selaras dengan hadits Ali RA (yakni hadits

di atas) yang menyebutkan, 'Nabi SAW memberilru unta tua dari

bagian seperlima pada peristiwa r'rz'. Sebab secara zhahir, bagian l/5
telah ada saat itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan rampasan perang

Badar dibagi secara rata setelah dikeluarkan bagian yang U5 untuk

Nabi SAS/, sebagaimana kisah ekspedisi Abdullah bin Jahsy yang

telah disebutkan. Lalu ayat dalam surah Al Anfaal, yaitu firman-Nya,
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"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebogai

rampason perang..." dan seterusnya, memberi faidah tentang

penggunium bagian yang ll5 itu, bukan menjadi dasar pensyariatan

nya.

Mengenai pernyataan yang dinukil para ahli sejarah, sesungguh

nya Ibnu Ishaq telah menyebutkannya dari Ubadah bin Ash-Shamith,

dia berkata, !.;/WAr $ ?u qtpuiy;"( c,"rt t #t eutgr 6ti

:t?'O-b ,r,$r ,{" r4;ri (Ketika kami berselisih tentang pembagian

rampasan perang dan akhlak kami menjadi buruh maka Allah
mencabutnya dari l<ami dan menjadikanya untuk Rasul-Nya. Lalu
beliau membogikannya kcpada manusia secaro rata). Riwayat ini
dinukil oleh Ibnu Ishaq, dan tingkat keakuratannya dapat dijadikan

hujjah. Riwayat yang dimaksud dinukil Imam Ahmad dan Al Hakim

sertadi-shahih-l<atoleh Ibnu Hibban dari selain jalur Ibnu Ishaq.

+q|4 A*" melakukan malam pertama dengan Fathimah).

Kata abtanfi berasal dari kata al binaa'(bangunan), dan maknanya

adalah masuk ke tempat istri. Penamaan ini diambil dari kebiasaan

mereka yang membangun kemah untuk pengantin baru, agar dia dapat

menyepi bersama istrinya di tempat itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan Ali RA melakukan

malam pertama dengan Fathimah. Hadits pada bab ini mengindikasi

kan bahwa hal itu terjadi sesaat setelah perang Badar. Barangkali

tepatnya adalah bulan Syawal tahun ke-2 H. Sebab perang Badar

terjadi pada bulan Ramadhan tahun tersebut. Ada pula yang

mengatakan Ali RA menikahi Fathimah pada tatrun pertarna hijrah.

Tapi mungkin yang dimaksud adalah akadnya. Kemudian Ibnu Al
Jauzi menukil tiga pendapat tentang waktu pernikahan Ali dengan

Fathimah, yaitu bulan Shafar tahun ke-2 H, bulan Rajab, dan bulan

Dzulhijjah tahun yang sama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat terakhir lebih tepat

bila dipahami sebagai waktu Ali RA melakukan malam pertama. Ada
pula yang mengatakan malam pertama dli bersama Fathimah terfadi
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lebih akhir hingga tahun ke-3 H tepatnya setelah perang Uhud.

Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Hanya saja kemungkinan

ini sangatjauh.

6f* )'ii ci.r-erj (,4ku berjanji pada seorang laki-laki tuknng

sepu,h). Saya belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud.

Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij dalam pembahasan tentang

memberi minum disebutkan dengan lafazh Thabi' dan Thali'artinya

orang yang memberi petunjuk dan membantu. Mungkin pula

dikatakan bahwa itu adalah nama tukang sepuh tersebut. Demikian

dikemukakan oleh sebagian ulama, tetapi pernyataan ini tidak tepat.

'{C 6'dtA',f '*i (Aku lcembali setelah mengumpulkan

apa yang dapat aku kumpulkan). Dalam riwayat Ibnu Juraij dari lbnu

Syihab dalam pembahasan tentang memberi minum terdapat

tambatran, ui lf't (,11 '^13'rtri #t Oi: er,F- #, * i.i*i
:t:i | )A, i:y; gto**h bin Abdut Muththalib minum di rumah

tersebut dan bersamanya wanita penyanyi. Wanita itu berkata,

'Wahai Hamzah, tidakkah engkau berminat terhadap unta tua yang

gemuk'.).

Al Khaththabi meriwayatkan bahwa Ibnu Jarir Ath-Thabari

menukil dengan lafa;/r., :r:A t :t# ri lyang memiliki kemuliaan tak

tertandingi) sebagai ganti lafazh, ,f.Jr Ip.Qerhadap unta yang

gemuk). Ath-Thabari berkata, "Kalimat ini menerangkan sifat

Hamzah." Namun, menurut Al Khaththabi riwayat tersebut keliru dan

mengalami perubahan.

Al Ismaili meriwayatkan bahwa Abu Ya'la menceritakan hadits

itu kepadanya dari Ibnu Juraij dengan lafazh ats-tsawaa'sebagai ganti

an-niwaa'. Dia berkata, "Akan tetapi kami tidak tahu cara

melafalkannya secara tepat." Kemudian dalam riwayat Al Qabisi dan

Al Ashili disebutkan, an-niwa', tapi lafazh ini juga tidak tepat.

Menurut Ad-Dawudi, an-niwaa' bermakna kemah. Namun, ini juga

tidak benar. Al Marzubani menukil dalam kitab Mu'jam Asy-Syu'ara
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bahwa kejadian ini diabadikan dalam bait-bait syair oleh Abdullah bin
Sa'ib bin Abu As-Sa'ib Al Makhzumi (kakek dari Abu As-Sa'ib Al
Makhzumi Al Madani). Sebagian dari syair itu adalah;

Unta-unta itu terikat di halaman rumah.

Letakkanlah pisau di perutnya.

Akhirnya Hamzah membuatnya bergelimang darah.

Lalu menghidangkan daging terbaiknya.

Untuk mereka yang sedang mabuk-mabukan.

Daging matang yang dimasak atau dipanggang.

Sekiranya nukilan ini akurat maka telah diketahui salah seorang

yang dimaksud oleh lafazh, "Bersama sekelompok Anshar yang

sedang minum minuman (keras)." Akan tetapi Al Makhzumi tidak
termasuk golongan Anshar. Seakan-akan kata anshar disini digunakan
dengan makna yang umum. Adapun maksud penyair membuat bait-
bait itu lalu memerintah si wanita penyanyi untuk melantunkannya

adalah memotivasi Hamzah trntuk menyembelih kedua unta tersebut,

agar dagingnya dimakan bersama-sama. Seakan-akan dia berkata,

"Bangkitlah menuju unta dan sembelihlah." Maksud ini nampak jelas

dari bait-bait syair selanjutnya.

Dalam salah satu naskah disebutkan, "qad ujibat". Lafazh
serupa juga tercantum dalam riwayat Anbasah dalam pembahasan

tentang peperangarl Sementara dalam riwayat Al Kasymihani di
tempat ini disebutkai, "qad jubbat" (telah dipotong), dan inilah yang

benar.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Yunus
dengan lafazh, "qad ijtabbet" dan riwayat ini juga benar. Makna dasar

kata"Al Jubb" adalah memotong hingga putus.

r '"rut?i 'e'iuii (Beliau mengombil hatinya). Ibnu Juraij

menambahk*r,Wi',-+ i--i ,iu-i ,;t{.Jr q: ,?V q1*jd 1em
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i
berlata kepada lbnu Syihab, 'Dan punulcnya?' Dia menia',,vab,

'Punulmya telah dipotong'.).Punuk adalah daging yang menonjol di

punggung unta.

',;-ti q W Uf( ;U (Alat tidak dapat menahan kedua mataku

ketika meliha).Dalam riwayat Al Kasymihani disebutk an,i;i:'e+
(Saat alru melihar). Maksudny4 dia menangis akibat beratnya keadaan

yang menimpanya. Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan , li:i'd-f)
elint (Aku melihat pemandanganyang membuatku gusar/talatr). Hal

ini beliau rasakan karena rencana untuk menemui istrinya terancam

gagal. Sebab tidak ada lagi yang digunakan untuk membantu

pekerjaannya. Atau dia khawatir dianggap menyia-nyiakan hak

istrinya, bukan sekadar hilangnya dua unta miliknya.
i. ., t 1,,.i'6:i, i*W (Beliau mulai mencaci Hamzah). Dalam riwayat

Ibnu Juraij ,'r)b1h\1ii* * Sl;[ gettau masuk ke tempat Hamzah

dan memorahinya).

tgl Lf l pf 1p p"to"kah kalian ini hanyalah budak-budak

milik bapaklcu?). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, *Milik bapak-

bapakku?" Dikatakan batrwa Hamzah hendak mengatakan sesungguh

nya Abdul Muththalib adalah kakek Nabi SAW dan juga kakek Ali.
Sementara kakek biasa disebutkan pula sayid (tuan). Kesimpulannya,

Hamzah hendak berbangga atas mereka karena nasabnya yang lebih

dekat kepada Abdul Muththalib.

cs:fiil (melangkah mundur). Seakan-akan Nabi SAW

melakukan perbuatan ini karena khawatir sikap Hamzah semakin

brutal, dari perkataan beralih kepada perbuatan. Oleh karena itu, Nabi

SAW ingin tetap melihat apa yang dilakukan Hamzah agar mampu

menghindarinya.

,a A?i Qrami keluar bersamanyo). Ibnu Juraij menambahkan,

Pt i-f P Uit (Peristiwa ini berlangsung sebelum pengharaman
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khamer). oleh sebab itu, Nabi sAw tidak memberi sanksi kepada
Hamzah. Keterangan tambahan ini menjadi bantahan bagi mereka
yang berdalil dengan kisah di atas untuk mengatakan bahwa talak dari
orang mabuk dianggap sah. Sebab setelah diketahui kejadian itu
berlangsung sebelum pengharaman khamer, maka tidak adanya sanksi
tidak lain hanyalah karena Hamzah tidak membuat mudharat atas
dirinya. Sementara mereka yang mengesahkan talak orang mabuk
berdalih bahwa ia telah sengaja mabuk dan perbuatan itu haram
baginya, maka ia dihukum dengan mengesahkan talak yang
diucapkannya. Sesungguhnya hadits di atas tidak dapat dijadikan
hujjah, baik bagi mereka yang mengesahkan talak orang mabuk
maupun mereka yang tidak mengesahkannya

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Shalih berkata,
'Hadits ini mengandung 24 sunnah'." saya (tbnu Hajar) katakan
bahwa hal-hal yang dia maksudkan adalah:

1. Seorang prajurit diberi bagian rampasan perang dari dua jalur;
dari 415 rirmpasan perang dan dari t/5 rampasan apabila ia
memiliki hak padanya.

2. Pemilik unta dapat menggtrnakan untanya sebagai angkutan, dan
boleh mengistirahatkan unta di depan pintu seseorang selama
diketahui pemilik rumatr ridha dan tidak merasa terganggu.

3. Tangisan akibat kesedihan bukan sesuatu yarrg tercela.
Seseorang terkadang tidak dapat menahan air mata bila telah
dikuasai oleh kemarahan, dan manusia memiliki tabiat menyesal
apabila luput darinya sesuatu yang bermanfaat dan
dibutuhkannya.

4. Permintaan bantuan dari omng yang dizhalimi dan
pemberitahuannya tentang perbuatan orang yang menzhaliminya
bukan termasuk ghibah (menceritakan keburukan orang lain)
dan n a m i m a h (mengadu domba).

5. Boleh menerima khabar ahad @rta yang disampaikan oleh
satu orang).
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8.

9.

6.

7.

10.

ll.

12.

13.

14.

Boleh berkumpul-kumpul untuk minum minuman yang mubah,

dan boleh mengambil apa yang diletakkan di hadapan suatu

kaum.

Boleh menyanyikan lagu-lagu yang berisi kata-kata mubah, dan

boleh melantunkan syair serta mendengar syair dari wanita
budak.

Boleh memilih yang terbaik untuk dimakan, dan boleh memakan

hati (limpa) meskipun ia tergolong darah.

Mabuk hukumnya mubah pada masa awal Islam. Hal ini
merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa

mabuk tidak pernah dibolehkan. Tapi mungkin maksudnya

adalatr mabuk yang menghilangkan kekuatan untuk berpikir.

Pensyariatan walimah, dan masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang nikatl

Syariat melakukan penyepuhan dan meujadikannya sebagai

profesi. Hal ini telatr dikemukakan pada bagian awal
pembatrasan tentang j ual-beli.

Boleh mengumpulkan idzkhir dan hal-hal mubah lainnya lalu
menjadikannya sebagai mata pencatrarian. Masalah ini telah

dibahas pada bagian akhir pembatrasan tentang memberi minum.

Minta bantuan kepada orang yang ahli dibidangnya untuk
melakukan suatu pekerj aan.

Menurut Al Muhallab, kejatratan yang dilakukan oleh kerabat

dapat ditolelir. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini
perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab Ibnu Abi Syaibah
meriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyasy bahwa Nabi
membebankan kepada Hamzah untuk membayar harga kedua

unta itu.

Alasan (ill at) pengharaman khamer.15.
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16.

17.

18.

Imam (pemimpin) boleh pergi ke rumah seseorang yang

diberitahukan bahwa dalam rumah itu telah dilakukan kemung
karan agar dia dapat merubahnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini menjadi dalil yang

menghalalkan sembelihan perzrmpas. Karena secara zhahir
Hamzah membelah perut unta itu dan memotong punuknya

setelah menyembelihnya secara sah.

Sunnah minta izin saat akan masuk rumah, dan izin untuk
pemimpin mencakup para pengikutnya. Sebab Ali dan Zaid
masuk bersama Nabi SAW, sementara yang meminta izin hanya

beliau dan mereka pun memberi izin kepadanya.

Orang mabuk dicela selama dapat memahami celaan.

Seorang yang terhormat dapat menanggalkan selendangnya saat

berada di rumah agar tidak merepotkannya, dan jika dia ingin
menemui pengikutnya hendaknya berada dalam penampilan
yang sempuma. Sebab ketika Nabi SAW hendak keluar
menemui Hamzatr, maka beliau mengambil selendangnya.

Orang yang sehat akal tidak patut menanggapi perkataan orang
yang mabuk, dan orang yang hendak pergi dari sisi orang yang

mabuk tidak patut membalikkan badannya seperti yang telah
dijelaskan.

Isyarat tentang terhormatnya kedudukan Abdul Muththalib.

Boleh berlebihan dalam melakukan pujian berdasarkan

perkataan Hamzah, "Bukanlah kalian hanya budak-budak milik
bapakku?" Maksudnya, sama seperti budak-budak. Letak
kesamaan adalah; mereka di sisi Abdul Muththalib dalam hal

ketundukan dan hak menggunakan harta sama seperti hukum
budak.

Perkataan itu berbeda sesuai perbedaan orang yang

mengucapkannya.

19.

20.

2t.

22.

23.

24.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sebagian besar faidah ini
masih perlu diperbincangkan. Adapun hadits kedua pada bab ini
adalah hadits Aisyah tentang kisah Fathimah.

f U.i ,lA t; O'oi lstsrrggahnya Fathimah meminta kepada

Abu Bakar). Ma'mar menambahkan dalam riwayatnya dari Az-Zvhi,
"Fathimah dan Abbas, keduanya mendatangi Abu Bakar." Riwayat

Ma'mar akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan

'!; J (Apa yang beliau tinggalkan). Kalimat ini berfungsi

sebagai badal (pengganti) kata "miiratsiha" (warisannya). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, "mimma taroka" (dari apa yang

beliau tinggalkan). Kisah ini menjadi bantahan bagi yang membaca

hadits di atas dengan lafazh, "laa lruurars" (beliau tidak diwarisi) dan

"shadaqatan " (sebagai sedekah). Bacaan seperti ini merupakan klaim
dari sebagian golongan 

-syi'ah- Rafidhah. Mereka mengatakan

bahwa bacaan yang benar adalah seperti itu. Akan tetapi lafazh yang

dinukil turun temurun oleh ahli hadits dari dulu hingga sekarang

adalalr, "laa nuurats" (karni tidak diwarisi), dan "shadaqatun"
(adalah sedekah). Versi ini didukung oleh lafazh yang tercantum pada

sebagian jalurny4 "i* i tk; t (apa yang kami tinggalkan maka ia

adalah sedelmh).

Sebagian ahli hadits berhujjah kepada golongan -syi'ah-
Imamiyah bahwa Abu Bakar berhujjah dengan perkataan ini untuk

menolak keinginan Fathimah yang meminta tanah peninggalan

Rasulullatr. Sementara baik Abu Bakar maupun Fathimah sama-sama

memahami bahasa Arab baku dan paling mengetahui indikasi

kalimatnya. Sekiranya yang benar adalah bacaan versi Rafidhah, tentu

dalil yang dikemukakan Abu Bakar tidak menjadi hujjah dan

jawabannya tidak serasi dengan permintaan Fathimah.

dJ't :lifu e lt'JH irl,(Sesungguhnya Rasulullah SAII),

Dalam riwayat Ma'mar disebutkan,'nL:"iqb nr 
"t:" l' 

'J';"i c;i
(Aku mendengar Rasulullah SAn. Lafazh ini menolak penakwilan
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Ad-Dawudi (pensyarah Shahih Bukhari) bahwa Fathimatr memahami

hadits tersebut tidak didengar langsung oleh Abu Bakar dari

Rasulullah SAW, tetapi hanya dia dengar dari orang lain. Oleh karena

itu, Fathimah marah. Namun, penakwilan yang telah saya sebutkan

lebih patut dijadikan pegangan.

,i:-r# J:j P k. sj o:;.,4| e&tt'*i (Fathimah marah dan

tidak mau berhubungan dengan Abu Batrar, dan tetap tidak mau

berinteralal). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan , 'ofiEi',JE 
ryU'4f}r4

t-i6 up (Fathtmah memutuskan hubungan dan tidak mau berbicara

dengannya hingga meninggal dunia). Sementara dalam riwayat Umar

bin Syabah dari jalur lain dari Ma'mar disebutkan, ',:ljr ,t'.'djdj'C

l*i, (Dia tidak mau berbicara dengan Abu Bakar mengenai harta

itu). At-Tirmidzi menukil dari sebagian gurunya bahwa makna
perkataan Fathimah kepada Abu Bakar dan Umar, "Alat tidak mau

berbicaro dengan kcduanya." yakni dalam urusan warisan. Tapi
pandangan ini ditanggapi oleh Asy-Syasyi bahwa kalimat "dia marah"

menjadi faktor yang menunjukkan bahwa Fathimah tidak mau

berbicara dalam hal apapun, dan ini berarti pemutusan hubungan

secara total.

Sedangkan riwayat yang dinukil Imam Ahmad dan Abu Daud

dari Abu Ath-Thufail, dia berkat u,'Jri'*tt f. ;: uj/l't;s,a |l;ti
)nt r? U6'Liri iiif # r'i6t |Ji M 

?1 pi y h, & y,,sr,,

*r * a' .3; y''ly;'+,it,f i lA,i6';r,i yh,e y,
';tt qt7 :f e ik qi$.'^)+ ia?'j z;b V 

'Ct 6 hi y itr'ot ,J*-

L'jbi';ri #ht ,b ilr Jir 'u',i;6jut6 
'Lf65 conr:iir tb i"r:)tl. l- ."- n

{Fathimoh mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk mengatakan,

'Apakah engkou yqng mewarisi Rasulullah SAW ataukalt

keluarganya?' Abu Boknr berkata, 'Bahkon keluarganyo'. Fathimah
berkata, 'Lalu mana bagian Rasulullah SAW?' Abu Bakar berkata,
'Aku mendengar Rasulullah SAI{ bersabda, "Sesungguhnya Allah
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apabils memberi suatu makanan kepada nabi-Nya kemudian Dia
mewafatkonnya, moka makanan itu diberikan kepoda orong yang

memegang uruson sesudahnya. Makn aku berpendapat mengemboli

kannya kepado kaum muslimin'. Fathimah berlcsta, 'Engkau dan apa

yang engknu dengar dari Rasulullah adalah alru ketohui'.).

Riwayat ini tidak menyelisihi keterangan dalarn Shahih Bukhari

bahwa Fathimah memutuskan hubungan, dan tidak pula menunjukkan

keridhaan Fathimah atas sikap Abu Bakar. Disamping itu, dalam

riwayat ini terdapat latazh yang munkar, yaitu perkataan Abu Bakar

"Bahkan keluarganya", karena menyelisihi hadits shahih, ,P dt'itl
L;'il Pt yhr ls"rungguhnya Nabi tidak diwarisi).

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Al Baihaqi meriwayatkan

dari Asy-sya'bi, *'t*- i;: tl ,b ,'r* q JA ,z*ri;o f:. s:ii
i1; bj ,; 6*? t{b'Fn ,'i 

"ls6,p* 
,jri sii iii bi i."-fi 

'Li6
{Sesungguhnya Abu Bakar menjenguk Fathimah. Malu Ali berkata
*epada Fathimah, 'Ini Abu Bakor meminta izin kepadamu'. Fathimah
berlrata, 'Apaknh engkau menginginknn aht mengizinkowtya?' Ali
berkata, 'Ya!' Maka Fathimah mengizinkan Abu Bakm. Lalu Abu
Baksr masuk menemui Fathimah dan meminta keridhaannya hingga
Fathimah ridlu).

Riwayat ini meski berstatus mursal, tetapi sanad-nya hingga

Sya'bi adalah shahih. Dengan demikian hilanglah kemusykilan

tentang anggapan batrwa Fathimatr tetap tidak berhubungan dengan

Abu Bakar hingga meninggal dunia.

Para imam mengatakan, *Jika pemutusan hubungan ini dalam

arti menahan diri untuk tidak bertemu dan berkumpul, maka bukan

terrrasuk pemutusan hubungan yang diharamkan, karena syaratnya

adalatr keduanya bertemu lalu masing-rnasing berpaling. Seakan-akan

Fathimah ketika keluar dari sisi Abu Bakar, dia dalam keadaan maralr

dan tetap dalam kesedihannya sampai menderita sakit."
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Mengenai sikap Fathimah yang tetap marah meski Abu Bakar
telah berhujjah kepadanya dengan memaparkan hadits, mungkin
disebabkan pemahamannya yang berbeda dengan pemahaman Abu
Bakar. Seakan-akan Fathimah meyakini kalimat "knmi tidak diwarisi"
tidak berlaku umum. Dia berpendapat bahwa manfaat tanah dan harta
tidak bergerak yang ditinggalkan Rasulullah sAw dapat diwarisi.
Sedangkan Abu Bakar berpegang dengan keumuman lafazh. Maka
keduanya berbeda dalam perkara yang mengandung kemungkinan
untuk ditakwilkan. Ketika Abu Bakar bersikeras dengan pendapatnya
maka Fathimah memilih untuk tidak bertemu Abu Bakar. Sekiranya
hadits Asy-Sya'bi terbukti akurat maka hilanglah semua kemusykilan.
Menurutku, keadaan sebenamya memang demikian mengingat
kepribadian Fathimah yang sempurna baik akal maupun agamanya.
Kisah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang warisan.

Dalam hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah yang dikutip At-
Tirmidzi disebutkan, \rlif :J-3 t!i; g ,Uut ft ej jt'i,Jia c.,ie

*3 * il' ,rp b li.:'+ ,fi. ljri tg.f \i t et 6i ,Liri ,€*i
j'#- Fi ?:rbr ,r-:e lr 

j;, os ,y',lV; 1, ,Lrll,j:r;;-
(Fathimah datang kcpada iOu not*, dan berkata, 'siapakah yang
mewarisimu?' Abu Bakor menjowob, 'Keluargaku dan anakku,.
Fathimah berknta, 'Mengapa aku tidak dapat mewarisi bapaklai,
Abu Balrar berkata, 'Alat mendengar Rasulullah sAW bersabda,
'Kami tidak diwarisi'. Akan tetapi aku menanggung siapa yang
ditanggung oleh Rosulullah SAW).

r tt yh,"l; l' Jili'li UW 5.6iiuzb6u€i
*-luri;i:t-11 ,)ii fr l.aaapun Fathimah meminta kepada Abu

Bakar bagiannya dari apa yong ditinggalkan oleh Rasulullah sAW di
Khaibar dan Fadak serta sedekahnya di Madinah). Kalimat ini
mendukung penjelasan terdahulu, bahwa Fathimah tidak meminta
semua yang ditinggalkan Rasulullah sAw. Mengenai Khaibar telah
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disebutkan dalam riwayat Ma'mar, 't'U W, (Dan bagiannya dari

r ampasan perang Khaibar).

Abu Daud meriwayatkan melalui sanad yang shahilu sampai

kepada Sahal bin Abi Khaitsamah, dia berkatu, kt ul-o )itt Jyi €
,b ?# tAi ,&*fijt ,F.bi ,o+6j aryJ ri,ai ti+,a;'k'&t #
(U"'';b'4ti (Rasulullah SAW membagi Khaibar dua bagian;

separoh untuk kebutuhannya, dan separoh untuk kaum muslimin.

Beliau membagi di antara mereka sebanyak 18 bagian). Abu Daud

juga menukil dari beberapa jalur lain dari Basyir bin Yasar riwayat

yang serupa dengan sanadyangmursal tanpa menyebutkan Sahal.

Fadak adalah salah satu daerah yang berjarak 3 marholah. Para

penulis kitab tentang peperangan sepakat bahwa Fadak dihuni oleh

orang-orang Yahudi. Ketika Khaibar ditaklukkan, penduduk Fadak

mengirim utusan kepada Nabi SAW meminta jaminan keamanan

dengan syarat mereka akan pindah dan mengosongkan wilayah Fadak.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dan

selainnya, mereka berkata, ,irr jFl 4fcl rybx'-# #i',y *."'rA,

&,i;s'on'${:'* ,ya e,;;i e'u,:',1- t-'01 *i yit "Ll*e'j-;ti" h' & l' )rj,u(i ary ,f Geiumtah penduduk

Khaibar masih bertahan dalam benteng-benteng. Kemudian mereka

meminta kcpada Nabi SAW untuk menjamin keselamatan merekn dan

membiarlran mereka meninggalkan Khaibar. Mako Nabi SAW

memenuhi permintaan tersebut. Hal ini didengar oleh penduduk

Fadak dan mereka pun minta diperlakuknn demikian. Wilayah Fadak

khusus untuk Rasulullah SArn.

Abu Daud juga meriwayatkan dari Mamar dari Ibnu Syihab,

;--il 6:;'fq iibb aj':oij|Yi trf &, e'$tq1a qoot

SAW berdomai dengan penduduk Fadak dan satu kampung yang

beliau sebutkan nomanya, sementara beliau SAW sendiri mengepung

satu knum yang lain),yakm penduduk Khaibar yang masih bertahan.
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Mengenai sedekah Nabi SAW di Madinah telah disebutkan Abu
Daud dari Ma'mar dari Az-Z'fiui dari Abdurrahman bin Ka'ab bin
Malik, dari seorang sahabat Nabi SAW, dia menyebutkan kisah bani

Nadhir, dan pada bagian akhirnya disebutkan, )Fj ;oailt g. *; o6.i

'i,5 rH, !!, ,;,'irr "6f 
6t Ju66(1iil ui[,if Le'pr yhr ja ,ilr

k i\r Jy;'no V q.:,'u1@.aiki pi yb, * C, eu
i 

t'6 ,,- €t'-i e-lt Pt Y?nt 1Krbu, bani Nadhir Hrusus untuk

Rasulullah SAW sebagai pemberian dari Allah lcepadanya. Allah
berfirman, 'Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberilmn Allah
lrcpada Rasul-Nya dari (harta benda) mereka'. Sebagian besar kebun

itu diberikan Rasulullah kepada knum Muhajirin. Sedangkan sisanya

adalah sedekah Rasulullah SAW yang kemudian dimiliki oleh anak-

anak Fathimah).

Umar bin Syabatr meriwayatkan dari jalur Abu 'Aun dzri. Az-

Ztthi,dia berkat4 ,Ar?l-$tii zi-rJu Pt y il, .p '1r'i:* U€
e '4t iui .y, S1i ul '*i , ;*r sjt l irl L6 d o-k 'q $-4g- ;lei
';;j * &, ,b',#.!.t;t'A-*t ,?\1i ,;fr-q6;;-;*t:eb1eb )$t

(Sedelroh Nabi SAW di Madinah adalah harta benda milik Mukhairiq,
yaitu seorang Yahudi slsa-sisa bani Qainuqa' yong tinggal bersama

bani Nadhir. Mukhairiq ilat dalam perang Uhud dan terbunuh. Nabi
SAW bersabda, 'Mukhairiq mendahului Yahudi, dan Mukhairiq telah

mewasiatknn harta bendanya untukNabi SAW'.).

Kemudian dinukil dari jalur Al Waqidi melalui sanad-nya dari

Abdullah bin Ka'ab, dia berkata, 1412i- f.d)?U i*1 o1.,ii-H j,6

ilrr 6rif 
'* (Mukhairiq berkata, 'Jika olru terbunuh moka harto

bendaku untuk Muhammad untuk dipergunakan sebagaimans ydng

diperlihatkan Allah kepadanya). Harta benda ini menjadi sedekah

untuk Rasulullah SAW secara umum. Ka'ab berkata" "Harta benda

Mukhairiq terdapat di bani Nadhir." Atas dasar ini maka lafazh hadits

berikutnya, "keduanya bersengketa tentang harta fui' yang diberikan
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Allah kepada Rasul-Nya dari harta bani An-Nadhir" mencakup semua

itu.

yr+ llyr ffi Pt y ht,ru hr Jt":tts ;:5'k ts'c;.i ltt u

tidak meninggalkan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah
SAW melainknn oku akan mengerjakannya). Dalam riwayat Syu'aib

dari Az-Zrfin pada pembahasan tentang keutamaan disebutkan, ;l.t
yus d., q,u * r;-.t- , n' .;1a a' {b; crtl.tb U t* pi t iittl

Pt * lt' .J:, ilr Jr--r y e (Sesungguhnya aku demi Allah, tidak

alan mengubah sesuatu dari sedekah-sedekah Rasulullah SAW dari
lreadaonnya pada masa Rasulullah SAW. Sikap Abu Bakar ini
dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya

bagian Rasulullah digunakan oleh khalifah untuk orang-orang yang

biasa diberi bagian darinya oleh Rasulullah SAW, sedangkan sisanya

digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin." Sementara menurut

Asy-Sya'bi, harta itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.
Namun, pendapat ini tidak menafikan pendapat yang pertama.

Menurut salah satu pendapat, harta tersebut untuk imam (pemimpin).

Imam Malik dan Ats-Tsauri berkata, o'Imam berijtihad mengenai

pemanfaatan harta tersebut." Imam Ahmad berpendapat, harta itu
digunakan oleh imam untuk keperluan senjata dan kendaraan.

Sedangkan menurut Ibnu Jarir, harta tersebut dikembalikan kepada

empat (golongan). Ibnu Mundzir berkata, "Orang yang paling berhak

terhadap pendapat ini adalah mereka yang mewajibkan pembagian

zakat kepada semua kelompok mustahiq (orang yang berhak

menerima zakat),jika salah satu golongan tidak ada maka bagiannya

diberikan kepada golongan yang ada." Orang yang dimaksud adalah

Imam Syaf i. Abu Hanifah berkata, "Dikembalikan bersama bagian

kerabat kepada tiga." Pendapat lain mengatakan bahwa bagian ll5
rampasan perang dikembalikan kepada prajurit, sedangkan seperlima

dari fai' (rampasan yang diperoleh tanpa peperangan) digunakan

untuk kemaslahatan kaum muslimin.
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';"L *k3ti Aii'P 613 (Adapun Khaibar -yaloi bagiannya

dori Khaibor- dan Fadak ditahan oleh Umor). Maksudnya, Umar
tidak menyerahkan kepada orang lain untuk mengurus harta ini. Lalu
Umar menjelaskan sebab tindakannya itu. Berdasarkan keterangan ini,
maka yang menjadi bagian Nabi SAW adalah harta dari bani Nadhir.
Sedangkan bagian beliau dari Khaibar dan Fadak, hukumnya dipegang

oleh pemimpin sesudatrnya. Adapun Abu Bakar memberikan untuk
nafl<ah para istri Nabi SAW dari bagian beliau di Khaibar dan Fadak,

setelah itu diberikan kepada orang-orang yang biasa diberi beliau dari

bagran itu. Apabila tersisa maka digunakan untuk kemaslahatan kaum

muslimin. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar pada masa

pemerintahannya. Ketika Utsman memegang khilafatr, dia mengguna

kan harta di Fadak mentrut kebijakannya.

Abu Daud meriwayatkan dari Mughirah bin Miqsam, dia

berkata Pt y }n' & !, lrt'ot,Jut ttit ,i. ,ft y U. fr F
,*/'jql*t;ti-oil;ia *e 'of; ;6 U!" f6 d.,*'liii$ou
'ut7raiil i ,Pi f.e.tt pt yin' & itr Jy::a euis ut<i

oJb y e $- (U*o, bin Abdul Aziz mengumpullcan bani Marwan

dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi naflrah -4ari
lurta di Fodak- kepada bani Hasyim dan meniknhkan orang-orang
yang sendirian [bujanganJ di antara mereka. Lalu Fathimah meminta

agw hmta itu diserahkan seluruhnya kepadanya, tetapi beliou tidak
setuju. Demikianlah keadaannya pada masa Rasulullah SAW hidup,

Abu Bakor dsn Umar. Kemudian Marwan mengambilnya sebagai

harta milik pribadi' yolmi pada mas a pemer intahan Ut sman).

Al Khaththabi berkata, "Hanya saja Utsman memberikan harta

tersebut kepada Marwan karena dia berpendapat bahwa harta yang

khusus bagi Nabi SAW menjadi milik khalifah sesudahnya.

Sementara Utsman tidak membutuhkannya, maka dia pun menderma

kan kepada kerabatnya."
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Praktik yang diterapkan oleh Abu Bakar didukung oleh hadits

Abu Hurairah dari Nabi SAW (yang akan disebutkan setelah satu bab)

dengan lafazh,"ri* * d:tb z:lj G,u,y'ti;.*'i 6 (Apa vang aku

tinggalkan setelah naJtrah istri-istriku don kebutuhan petugasku, maka

ia adalah sedekah). Abu Bakar dan Umar telah mempraktikkan

sesuatu perincian itu berdasarkan dalil yang tampak bagi mereka.

Penjelasan tentang "kami tidak diwarisi" akan disebutkan pada

pembahasan tentang warisan.

1'l-Jr ii$i: d" t4 (Keduanya tetap dalam keadaan demikian

hingga hari ini).Ini adalatr perkataan Az-Ztthi, yakni sampai saat dia

menceritakan hadits tersebut.

Hadits ketiga adalah hadits Umar bin Khaththab bersama Ali
dan Al Abbas. Dalam riwayat Abu Dzar sebelum hadits ini disebutkan

kisah Fadak. Seakan-akan hal itu merupakan judul untuk hadits-hadits

di bab ini. Kisah tentang Fadak telah saya jelaskan'

/ii -f !! {Uott* bin Aus\. Maksudnva, Malik bin Aus bin Al

Hadatsan. Bapaknya seorang sahabat, dan sebagian ulama meng-

golongkan Malik sebagai sahabat. Namun, menurut Ibnu Abi Hatim

dan ulama lainnya bahwa dia tidak tergolong sahabat. Ibnu

Khaitsamah meriwayatkan dari Mush'ab atau selainnya bahwa dia

pernah menunggang kuda pada zaman Jatriliyah" Saya (Ibnu Hajar)

katakan, barangkali dia tidak masuk Madinah kecuali setelah Nabi

SAW wafat, sebagaimana yang dialami Qais bin Abu Hazim,

bapaknya masuk Madinah dan menyertai Nabi SAW, sementara dia

sendiri terlambat meskipun sangat memungkinkan untuk datang di

saat Nabi SAW masih hidup. Baik Qais maupun Malik dikatakan

sama-sama telah menerima riwayat dari l0 orang yang dijamin masuk

surga. Namun, Malik bin Aus tidak memiliki hadits dalam shahih

Bukhari selain hadits ini dan satu lagi dalam pembahasan tentang jual

beli.

Sikap Az-Zuhri dalam menukil hadits ini merupakan dasar

kepedulian terhadap sanad yang ringkas. Az-Zuhri tidak puas

634 _ FATHUL BAARI



mendengar hadits Malik bin Aus dari orang lain, bahkan dia sendiri

masuk ke tempat Malik dan mendengar riwayat darinya. Hal ini juga

menunjukkan antusias Malik yang demikian tinggi dalam mencari

hadits.

Catatan

Sebagian golongan mengira Imam Az-Zttrri menyendiri dalam

menukil riwayat ini. Abu Ali Al Karabisi berkata" "Sebagian golongan

mengingkarinya dan menggolongkannya sebagai riwayat munknr yang

dinukil oleh Ibnu Syihab Az-bdhi. Kalau mereka mengetahui riwayat

ini tidak hanya dinukil Imam Az-Zlrhi maka bagaimana sehingga

mereka mengingkarinya. Sedangkan jika mereka tidak mengetahuinya

maka ini adalatr kebodohan. Karena riwayat tersebut telah dinukil dari

Malik bin Aus oleh Ikrimatr bin Khalid, Ayyub bin Khalid, dan

Muhammad bin Amr bin Atha'."

/i )Jl & <at atus tempat tidur rimal). Yaitu tempat tidur

yang terbuat dari pelepatr kurma beserta daunnya. Namun, Ad-Dawudi

mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Dia berkata,"la adalah

tempat tidur yang dibuat dari pelepatr kurma." Sementara dalam

riwayat Juwairiyah disebutkan, "Aku mendapatinya di rumahnya

sedang duduk di atas tempat tidur lansung ke rimaa?', yakni tidak

dilapisi kasur. Hal ini mengisyaratkan batrwa telah menjadi kebiasaan

di tempat tidur (ranjang) umumnya terdapat kasur.

)U,U iSui grtiou berkata, "Wahai Mali"). Maksudnya, wahai

Malik. Huruf terakhir sengaja tidak disebut untuk memperhalus

ucapan (tarkhim).
.a.ttr -7'0-- W i.i itt (Sesungguhnya telah dotang kepada kami

darf koummu). Yakni dari bani Nashr bin Muawiyah bin Bakr bin

Hawazin. Dalam riwayat Juwairiyah yang dikutip Imam Muslim, Lii

crt;.i lli (Beberapa keluarga berjalan dengan perlahan). Maksudnya,
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sekelompok keluarga datang satu persatu dan berjalan perlahan-lahan.

Seakan-akan mereka telah ditimpa kekeringan sehingga datang minta

pertolongan ke Madinah.
.1q-* 

-o|i'j 
(Sekiranya engkau memerintahkan orang lain

untuk uruson itu).Diamengucapkan perkataan ini karena merasa berat

memikul amanat. Lalu tidak dijelaskan lebih rinci kelanjutan

urusannya. Nampaknya dia menerima amanat tersebut, karena Umar

telah bertekad menyerahkan urusan itu kepadanya.

o 1t. t | , i 'Li;-i-?6 'o6i (Dia didatangi oleh pengawalnya yang bernama

Yarfa). Yarfa' termasuk mantan budak Umar, pernah hidup pada

masa Jahiliyah dan tidak dikenal sebagai sahabat. Dia menunaikan

haji bersama Umar pada masa khilafah Abu Bakar dan sempat

disebut-sebut dalam hadits Ibnu Umar. Hadits yang dimaksud adalah:

Ibnu umar berkata, ,*j .e t'-ii,i;E $\,,6i'i Jtr"'i JF,',# ,)tt

S:JbU oq: (Umar berkata kepada montan budok mililcnya yang

bernama Yarfa', 'Jika makanan dari Yazid bin Abu Sufyan telah

datang maka beritahukan kepadolat'.). Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari Yarfa', dia

berkata, fr{' )oiF1}ilt )6 q 4 C$ },'# d. 
j,t (Jmar

berkata kepadoku, 'sesungguhnya aku menempatkan diriku pada

harta laum muslimin sama seperti posisi harta anak yatim'.). Hal ini
mengindikasikan bahwa dia hidup hingga masa pemerintahan

Muawiyah.

,f?t tbj olb d Air',b @pakoh engkau berkenan terhadap

tltr*on dan Abdurrohman...). Aku tidak menemukan --dalam jalur-
jalur periwayatan hadits ini- keterangan tentang sahabat lain yang

ikut masuk bersama keempat sahabat yang disebutkan di atas, kecuali

dalam riwayat An-Nasa'i dan Umar bin Syabah dari Amr bin Dinar,

dari Ibnu Syihab, dimana dikatakan bahwa Thalhah bin Ubaidillah

ikut masuk bersama mereka. Hal serupa disebutkan dalam riwayat Al
Imami dari Ibnu Syihab yang dikutip Umar bin Syabah. Demikian
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juga diriwayatkan Abu Daud dari jalur Abu Al Bakhtari dari seorang

laki-laki, dia berkata, "Al Abbas dan Ali masuk..." lalu disebutkan
kisah selengkapnya, lalu disebutkan Thalhah tanpa menyinggung
Utsman.

tLl ,{.: '1 Pt ,:au}Jt Oi u-,'u.V Sut lwahai Amirul

Muloninin, berilah keputuson ontaro aku dengan orang lni). Syu'aib
dan Yunus memberi tambahan, 4b:t|*'*O (Ati dan Abbas saling

mencaci). Sementara dalam riwayat Uqail dari Ibnu Syihab dalam

pembahasan tentang warisan disebutkan, tpt rfd,lr Lt"',yJ q f:
(Berilah keputusan antara aht dengan orang zhalim ini. Maka
lrcduanya pun saling mencaci). Dalam riwayat Juwairiyah disebutkan,

ii)Ar ts(il gFr -,ir(ir va'An (Antara aku dengan orang yang dusta,

berdosa, ingkar dan khiqnat ini). Namun, saya tidak menemukan
keterangan tentang cacian Ali RA terhadap Abbas selain yang
dipaham dari riwayat Uqail bahwa keduanya saling mencaci. Al
Maziri membenarkan sikap periwayat yang tidak mencantumkan kata-
kata di atas dalam hadits. Menurutrya, barangkali sebagian periwayat
keliru hingga memasukkan kata-kata tersebut, tetapi jika terbukti
akurat maka harus dipahami bahwa Abbas mengucapkannya dalam
posisi sebagai bapaknya Ali. Maka dia hendak mencegah Ali
melakukan apa yang menurutnya tidak benar. Sebab sifat-sifat di atas

hanya patut dinisbatkan kepada seseorang jika dilakukan dengan

sengaja. Kemudian Al Maziri berkata, "Penakwilan ini menjadi
keharusan, karena peristiwa itu berlangsung di hadapan khalifah serta

sahabat-sahabat senior, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari
nya. Padahal mereka sangat keras dalam mengingkari kemungkarar".

Sailt )u; (Kelompok itu berlcata). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, "Kaum itu berkata." Lalu di tambahkan , ,,tji U. ell; Sui

U.t-t.in: rylt ti ;6 Jlp,i- gain bin Aus bertmta, 'Trrboyong

dalam benaklru bahwa mereka sengaja hadir untuk hal itu).
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya melihat dalam riwayat

Ma'mar dari Az-Zriltri dalam Musnadlbnu Abi Umar, ',y.Jtt|:ul

W *t :7t!l)t (,lz-Zubair bin Al Awwam berksta, 'Berilah keputusan

di antara keduanya'.). Maka riwayat ini menjelaskan secara spesifik
tentang orang yang langsung memohon Umar untuk memberi
keputusan.

7#r:p"ii u1 F, ^io kt k'd;:)'F ii ilr or

(Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan sesuatu untuk Rasul-Nya

pada harta fai'). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, il *"
f:* Wr'SLhi- (Secara khusus, dan tidak mengkhususkan selain beliau

dengannya). Sementara dalam riwayat Amr bin Dinar dari Ibnu

Syihab dalam pembahasan tentang tafsir disebutkan, vj. Jt't*i U'&

t 6r -* url *i e 
"4 

o6't ,ibe'i U& .llii:, ob &ti,6i * r:lr
-1rr ;j d ii-i g>uJ..lri Ltjlt e'^i;U- (Harta benda bani Nadhir

termosuk harta fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, maka

harta itu khusus untuk beliau. Nabi menggunakan harta itu sebagai

noJkah untuk istri-istrinya selama setahun, kemudian sisanya

digunakan untuk keperluan hewan dan senjata sebagai persiapan
perang di jalan Allah)."

Dalam riwayat Sufuan dari Mamar dari Az-Zuhi yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang nafkah, Pi y &t .p 'olr a'e

* *'l ,))\;.?, Pt *"F C.r{Nabi SAW menjuat kurma bani

Nadhir dan menahan untuk istri-istrinya sebagai makanan [pokokJ
selama satu tohun). Maksudnya adalah buah kurma. Dalam riwayat

Abu Daud dari Usamah bin Zaid dari Ibnu Syihab disebutkan, iL-?

?air F.6b :!i3;p ,pt i.,ltub*'ot't,.lt ii,r,p i' J?1
',F.'jl:F .# rXil ,J#Jr ,uitrL;r Usa'Jji $1i ,alrp t:-;, :U,gl

un$r ,);,3 sr'4J;, + P,;,t ,*i *.r,?";.i 
-j 

a-:"r;ii'
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(Rasulullah SAW memiliki tiga bagian khusus; bani Nadhir, Khaibar
don Fadak. Adapun (bagian dari) bani Nadhir menjadi wakaf untuk
kebutuhannya, Fadak sebagai wakaf bagi lbnu Sabil (orang yang
beroda dalam perjalanan), dan Khaibar dibagi di antara kaum

muslimin, kemudian beliau membagi satu bagian untuk na/kah istri-
istrinya, sedangkan sisanya diberikan kepada orang-orang fakir di
lralangan koum Muhaj ir in).

Riwayat-riwayat ini tidak bertentangan, karena kemungkinan
beliau membagi di antara orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin
dan untuk membeli senjata serta hewan tunggangan. Hal ini telah
disebutkan dengan jelas dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat
itu disebutkan, "Beliau SAllt menggunakan sisanya sebagaimana
harta Allah yang lain." Abu Daud memberi tambatran dalam riwayat

Abu Al Bakhtari di atas, FrotJ&;r *t J q&_osi (Beliau

memberi naflrah lepada kcluarganya dan mensedekahkan sisaruya).

Riwayat ini pun tidak bertentangan dengan hadits Aisyatr, h S-:t ,f;

F *'rfl; Att;ifj *j y (Sesungguhnya betiau SAW wafat

dan baju besinya tergadai korena gandum). Karena ini mungkin
dikompromikan batrwa beliau menyiapkan makanan keluarganya
untuk satu tatrun, tetapi disepanjang tahun itu beliau biasa didatangi
oleh orang-orang yang membutuhkannya, sehingga beliau memberi-
kan sebagian dari simpanan itu. Oleh karena itu, beliau butuh untuk
menggantikannya dan terkadang harus mengutang.

t-ljtit ri (Mengambilnya sendiri). Kalimat ini sangat jelas

menunjukkan bahwa bagian itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Akan
tetapi beliau juga mendermakannya kepada sebagian kerabatnya atau

orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam riwayat Ikrimah
bin Khalid dari Malik bin Aus yang dikutip oleh An-Nasa'i disebutkan

keterangan yang mendukung kesimpulan itu.

hr 
"L; 

bt Jt iUi uf ,k i J'ri pi *\, ,k q1" e; j
't '') f (Xr*udian Allah mewafatkan Nabi-Nya. Maka Abu Bakar
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berkata, "Aku adalah wali Rasulullah SAW. Abu Bakor mengambil

harta itu dan mengurusnya sama seperti apa yang diprahikknn

Rasulullah SAW.-). Dalam riwayat Uqail ditambahkan, - I r:"Lit

t-!i tk f.u.|ltt oaLi -y'bt * 'b 
pl1 pan knlian berdua saat

itu 
-seraya 

menghadap l<epada Ali dan Abbas- mengatakan bahwa

Abu Bakar begini dan begitu). Sedangkan dalam riwayat Syu'aib

disebutkan, )7't3 t;? lSebagaimana yang kalian berdua katakan).

Lalu dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, i.t4dtt}Li ,GLi

y ilt e *t Jy3 J$ ,k. i'ltit ,ej n:j)'or.* va'ik:t ,:oii
J,,e t:ty t;j tSrts it;rij) ,ti:* frkl6L:)i r; ,'s,bs (Katian berdua

datang, meminta warisanmu dari anak saudaramu, dan yang ini

menuntut warisan istrinya dari bapalvtya. Maka Abu Bakar berkata,

'Rasulullah SAW bersabdo, 'Kami tidak diwarisi, apa yang kami

tinggalkan sebagai sedekah'. Kalian pun menganggapnyo berdusta,

berdosa, ingkar dan berkhianat'.). Seakan-akan Imam Az-Zuhri

sesekali menceritakan hadits ini menyebutkan lafazh-lafazhnya secara

jelas dan terkadang menggunakan kiasan. Demikian pula halnya

dengan Imam Malik. Kata-kata tersebut dihapus dalam riwayat Bisyr

bin Umar dari Malik sebagaimana dikutip Al Ismaili dan selainnya.

Hal ini sama seperti penjelasan terdahulu berkenaan dengan perkataan

Abbas kepada Ali.

Keterangan tambahan yang terdapat dalam riwayat Bisyr bin

Umar dari Abu Bakar tidak dicantumkan dalam riwayat Ishaq Al
Farwi (guru Imam Bukhari). Akan tetapi hal itu tercantum dalam

riwayat Bisyr bin Umar dari Abu Bakar yang dikutip oleh para penulis

kitab Sunan dan Al Ismaili, dan tercantum pula dalam riwayat Amr

bin Mazruq dan Said bin Daud, keduanya dikutip oleh Ad-Daruquthni

dari Malik sama seperti yang dinukil gleh Juwariyah dari Malik.

Kesepakatan para periwayat dalam menukil kata-kata tersebut dari

Malik menunjukkan bahwa mereka teiah menghafalnya. Bahkan

bagian yang terhapus dalam riwayat Ishaq telah tercantum dalam

riw"ayatnya sendiri di tempat lain dari hadits tersebut, hanya saja dia
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menisbatkannya kepada Umar, Umar bertat4 €lr-t 4+ J" r*
'g+i ,t'ry (Engkau datang kepad&t wahai Abbas dan meminta

kepadgku bagian dari anak saudaranru\- I-alu di dalamnya disebut
wrr, L1; r , jd pj ya' ,rr, :, l?;Lr,li5 tifr gm berkota

kepada kalian berdua, "sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
'Kami tidak diwarisi'."). Maka bagan ini termasuk riwayat Ishaq
yang menyelisihi periwayat-periwayat lainq,a dari Imam Malik.
Sebab para periwayat tersebut menisbatkan bgrm ini kepada Abu
Bakar dan memposisikan saMa Nabi SAW tersebut sebagai riwayat
Abu Bakar yang dinukil melalui jalur Umr. Sedangkan Ishaq Al
Farwi menisbatkannya kepada umar dan memposisikan sabda Nabi
sAw tersebut sebagai riwayat yang laogsmg dirukil oleh Umar dari
Nabi SAW tanpa perantara Abu Bakar. s€Dada dengan riwayat Ishaq
Al Farwi tercantum pula dalam riwayu Syu'aib dan Ibnu Syihab.
Demikian pula dalam riwayat Yunus dai Ibnu syihab yang dikutip
umar bin Syabatr. Adapun riwayat uqail benlail dalam pembahasan
tentang warisan hanya menyebutkan bahwa kisah itu terjadi pada
Umar tanpa menyebutkan hadits yangrnefu'.Iral ini memberi asumsi
batrwa redaksi yang dinukil Ishaq AI Filwi memiliki sumber.
Barangkali kedua kisah itu sama-saura akuat, hanya saja sebagian
periwayat menyebutkan keterangan )rag tidak disebutkan oleh
periwayat lainnya. Namun, tidak seorang prm di antara pensyaratr
yang berusaha menyinggung masalah ini.

Sehubungan dengan masalatr ini terdqd kerrusykilan, yaitu
batrwa kisah itu sangat tegas menyebrilkan Abbas dan Ali telah
mengetahui sabda beliau SAW, "Korri tidok diwarisi.', Apabila
keduanya mendengar langsung dari Nabi SAW, Ialu mengapa mereka
memintanya dari Abu Bakar? Sedangftan jika keduanya hanya
mendengar dari Abu Bakar dan mereka mryakini sebagai sabda Nabi
SAW, maka mengapa mereka memintanya kepada Umar?

Menurut saya, persoalan ini mesti dipahami seperti pemahaman
terhadap sikap Fathimah pada hadits sebelumnya, yakni bahwa Ali,
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Fathimah dan Abbas sama-sama meyakini sabda Nabi SAW, "Kami
tidak diwarisi" harrya berlaku pada sebagian peninggalan dan tidak
berlaku pada semua warisan. Oleh sebab itu, Umar RA mengatakan

bahwa Ali dan Abbas meyakini orang yang menyelisihi mereka telah

berlaku zhalim.

Adapun persengketaan Ali dan Abbas di hadapan Umar
dijelaskan oleh Ismail Al Qadhi -seperti 

dikutip oleh Ad-
Daruquthni- bukan berkenaan dengan warisan. Akan tetapi keduanya

bersengketa tentang pengawas sedekah dan cara penggunaannya.

Demikian yang dikatakan Ismail Al Qadhi. Akan tetapi An-Nasa'i dan

Umar bin Syabah menukil dari jalur Abu Al Bakhtari keterangan yang

menunjukkan bahwa Umar hendak membagi harta itu di antara

keduanya sebagaimana harta warisan, t:a ,itfry i,fr g.#; ij
:r u;3gi #i r,ilr5,gi;r y e it-si ts,,;*-:,€i i; y 4 U-li

atl"-J-1 {Kemudian selcarang kalian berdua mendatangilu untuk

mengajukan sengketa; orang ini berkata, 'Aku ingin bagianku dari
anak saudaraku'. Sedangkan yang ini berkata, 'Aku ingin bagian dari
istriku'. Demi Allah alat tidak akan memberi kcputusan di antara
lrolian lrecuali atas dasar itu). Maksudnya, berdasarkan ketetapan

terdahulu, yaitu mereka hanya berkedudukan sebagai pengurus harta

yang dimaksud. Hal serupa disebutkan oleh An-Nasa'i dari Ikrimah
bin Khalid dari Malik bin Aus. Begitu juga dalam kitab Sunan Abu

Daud dan selainnya.

Kesimpulannya, Abbas dan Ali meminta kepada Umar supaya

membagi harta itu di antara mereka, agar masing-masing bebas

menentukan kebijakan atas apa yang menjadi kekuasaannya. Akan

tetapi Umar menolak keinginan mereka. Oleh sebab itu, Umar

bersumpah tidak akan mengubah keputusan yang terdahulu.

Kesimpulan ini dikemukakan oleh mayoritas pensyarah Shahih

Bukhari dan mereka menganggapnya baik. Namun, kesimpulan ini
pun masih perlu ditinjau kembali.
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Lebih mengherankan lagi penegasan Ibnu Al Jauzi dan Syaikh

Muhyiddin, bahwa Ali dan Abbas meminta agar menjadikan mereka

sebagai pengurus harta itu. Padahal lafazh hadits sangat tegas bahwa
keduanya dataog kedua kalinya untuk mengajukan perkara yang sama.

Kekeliruan Ibnu Al Jauzi dan Syaikh Muhyiddin An-Nawawi dapat

ditolelir karena keduanya hanya menjelaskan lafazh dalam Shahih
Muslim tanpa menyitir lafazh dalam Shahih Bukhari.

Maksud perkataan lJmar, "Engkau wahai Abbas mendatangiku

dan meminta kepadaku bagion dari anak saudaramu," adalah untuk
menjelaskan tata cara pembagian warisan, seandaianya ada harta
peninggalan. Bukan berarti dia hendak merendahkan martabat mereka.

Al Imami memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab yang

dikutip Umar bin Syabatr, "IJmar berkata, ltte j-il ,lj U,i;;i tilbl)
'i:"-l',*l?t -r;fii,k;, 6ui c<Jf (Berdamailah di ontara kalian

berdua, ji*o tiaa* maka prrgururo, harta itu tidak akon kembali
lepada kalian'. Keduanya pun berdiri meninggalkan peradilan/
persenglcetaan dan sedekah tetap sebagaimana odanya). Lalu Syu'aib
menyebutkan tambahan lain, yaitu Ibnu Syihab berkata, "Aku
rnenceritakannya kepada Urwatr, maka dia berkata, 'Benarlah Malik
bin Aus, Aku mendengar Aisyah berkata...'." Dia menyebutkan satu

hadits dan berkata, LJ,i P ,*'i;rLi t V W ,* ,reftbs, :y dg3

f ::: \ri,fi i. 6;Aq ;*ii' n * t'i,F i,'i *, y,
Li/j '.i aJb.ii' ,,p .lir Jr--r 'zi* 

\i1 or.,ar (sedekoh itu berada

dalam lrckuasoan Ali, dan dia menghalangi Abbas dari sedeknh itu,

lalu dia berhasil mengalahkannya. Kemudian secaro berturut-turut
berado dalam kclcuasaon Al Hasan, Al Husain, Ali bin Al Husain dan

Al Hasan bin Hasan, lalu Zaid bin Al Hasan. Sungguh benar-benar ia
adalah sedekah Rasulullah SAn.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zului seperti

itu seraya menambahkan; Ma'mar berkata, "Kemudian sedekah

tersebut dikuasai oleh Abdullah bin Al Hasan hingga orang-orang itu
memegang kekuasaan -yakni bani Abbas- maka mereka pun
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mengambilnya." Ismail Al Qadhi menambahkan bahwa Abbas

meninggalkan dan tidak mengurus harta itu pada masa pemerintahan

Utsman. Umar bin Syabah berkata, "Aku mendengar Abu Ghassan

(vakni Muhammad bin Yahya Al Madani) berkata, 'Sedekah yang

dimaksud saat ini berada di tangan khalifah, tertulis dalam perjanjian

nya agar menunjuk orang yang mengurusnya lalu membagikan

hasilnya kepada penduduk Madinah yang membutuhkannya." Saya

(Ibnu Hajar) katakan bahwa kondisi itu berlangsung pada awal tahun

200-an, kemudian keadaan itu berubah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan harta fai'
(rampasan yang diperoleh tanpa melalui peperangan). Imam Malik

berkata, *Hartafai'dan 1/5 rampasan perang adalah sama. Keduanya

disimpan di baitul maal (kas negara) lalu imam (pemimpin) memberi

kepada keluarga Nabi SAW sesuai ijtihadnya." Sementara mayoritas

ulama membedakan antara hxta fai' dengan bagian l/5. Mereka

berkata, *ll5 rampasan perang digunakan untuk apa yang telah

ditentukan Allah, yaitu golongan yang disebutkan oleh ayat tentang

l/5 rampasan perang dalam surah Al Anfaal, tidak boleh diserahkan

kepada selain mereka. Adapun hartafai'diserahkan kepada kebijakan

imam sesuai kemaslahatan." Namun, Imam Syaf i berpendapat -
seperti dikatakan oleh Ibnu Mundzir dan selainnya- bahwa hafiafoi'
juga dibagi menjadi 5 bagian. 415 bagian untuk Nabi SAW, dan l/5

dari l/5 juga diberikan kepada beliau sebagaimana halnya ghanimah

(rampasan yang diperoleh melalui peperangan). 415 dari bagian yang

ll5 untuk mereka yang berhak mendapatkan bagian serupa dari

ghanimah.

Mayoritas ulama berkata, "Penggunaan hxta fai' diserahkan

kepada Rasulullah SAW. Mereka berhujjah dengan perkataan Umar,

'Maka bagian ini untuk Rasulullah SAW secara khusus''" Namun,

Imam Syaf i menakwilkan perkataan Umar bahwa yang dimaksud

adalah 4/5 danbagian yangll5.

Ibnu Baththal berkata, "Kesesuaian penyebutan hadits Aisyah

tentang kisah Fathimah pada bab, 'Ketetapan Seperlima', bahwa di
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antara yang diminta oleh Fathimah adalah Khaibar. Maksudnya,

bagian beliau SAW dari Khaibar, yaitu bagian yang l/5. Dalam

pembahasan tentang peperangan akan disebutkan dengan lafazh, &
'# * ,4 *.Gi'!:r\z!)Ju)yin, ,6i loari apa yans diberikon

Allah kepadanya berupa fai' di Madinah, Fodah dan apa yang terisa
dari bagian 1/5 di Khaibar).

Pelaiaran Yans dapat diambil

l. Urusan setiap kabilah (suku) ditangani oleh pemuka mereka,

karena dia lebih mengetahui keadaan setiap anggotanya.

2. Imam (pemimpin) boleh memanggil seorang pembesar dan
pemuka dengan menyebut sebagian namanya selama tidak
bermaksud merendatrkannya.

3. Hendaknya seseorang menghindarkan diri untuk memegang

suatu jabatan.

4. Bolehnya mengambil pembantu atau penjaga pintu.

5. Duduk di depan imam (pemimpin).

6. Meminta bantuan di depan imam dalam menentukan hukum,
dan hakim menjelaskan

7. Imam (pemimpin) menunjuk seseorang untuk mengurus wakaf
sebagai wakilnya.

8. Bolehnya menyerahkan satu jabatan/urusan kepada dua orang
atau lebih sesuai maslahat.

9. Boleh menyimpan harta. Hal ini berbeda dengan pendapat ahli
zuhud ekstrim yang tidak meperbolehkannya.

10. Menyimpan harta tidak menafikan sikap tawakkal.

11. Boleh memiliki harta yang tidak bergerak dan mengambil
mamfaatnya. Dari sini disimpulkan pula bolehnya memiliki
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12.

harta lain yang dapat berkembang serta mamfaat pertanian dan

perdagangan maupun lainnya.

Apabila seorang imam telah menemukan dalil, maka dia boleh

berpegang dengannya dan memberi keputusan sesuai

indikasinya tanpa harus mencari dalil dari orang lain'

Hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.

Jika para pengikut melihat pemimpin mereka diam, maka

mereka tidak boleh berbicara lebih datrulu hingga pemimpin itu

membuka pembicaraan.

13.

t4.

15. Hadits ini menjadi dalil batrwa Nabi SAW tidak memiliki

sesuatu dari harta fai' maupun bagian l/5 harta rampasan

perang, kecuali sekadar kebutuhannya bersama orang yang

ditanggungnya. Adapun selebihnya menjadi hak Nabi SAW

untuk digunakan, baik dibagi atau diberikan kepada siapa yang

dikehendakinya. Sebagian ulama berkata, "Allah tidak memberi

hak kepada Nabi SAW untuk memiliki harta rampasan, bahkan

beliau hanya diberi hak mengambil manfaatnya sesuai

kebutuhannya. Hal serupa berlaku pula bagi pemimpin sesudah

beliau SAW.

16. Ibnu Al Baqillani mengatakan, dalam rangka membantah

pendapat bahwa Nabi SAW diwarisi, "Mereka berhujjah dengan

keumuman firman Allah, t:7it ehtt'&i @Uatt berwasiat

kepada lrami tentang anak-anak kamu...). Adapun mereka yang

mengingkari keumum dalil, maka menurutnya ayat ini tidak

menjadi ketetapan bahwa semua yang meninggal dunia itu
diwarisi. Sedangkan mereka yang mengakui keumuman dalil,

maka tidak dapat diterima bahwa Nabi SAW masuk dalam

cakupan ayat tersebut. Kalaupun diakui Nabi SAW masuk

dalam keumumannya maka wajib di+akhsish {dikeluarkan dari

cakupan umum) berdasarkan hadits yang shahilz. Hadits yang

dinukil melalui khabar ahad dapat dijadikan dasar untuk men-

takhsish dalil yang umum meski tidak dapat dijadikan dasar
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nasakh (menghapus kandungan dalil). Lalu bagaimana apabila
suatu hadits dinukil seperti jalur hadits ini, yaitu hadits *Kami

tidak diwarisi."

2. Menunaikan Seperlima Rampasan Perang Adalah Sebagian
dari Agama

, 
^ 

c \ /. c .-* *t ,k tr Ji, & #r *:'tjil":Jv a6 a.r ;' ,, / 'j-k 'F: Q. ,ant q'"Ct tta tit ,!t J';:, t- :Qua'lL':

*',*:e ,'&.fi,rt-lt bt C vt |$Mcjj,.#
,Y,.

lr, :ql t r{rf 'c}'rsW16 *t l;i , 
ju .vtts U g\;:i:)

,;J'1,t :b-f) ,fsbt fol, -:!r'r;,er- ii,r yt i1,t";,i i;W
,"fi.-Jt f '€t1:i3 |i+ i',r-3 A\tr!'i'ol, ,0121, f?,

,.riltt: ,rL.lt, $tt
523- Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "LJtusan Abdul Qais datang

kepada Rasulullah. Mereka berkata, 'Kami adalah penduduk
perkampungan Rabi'ah. Antara kami dan Mudhar (ada perjanjian).
Kami tidak datang kepadamu kecuali di bulan-bulan Haram. Maka
perintahkan kami untuk melakukan suatu perkara yang kami lakukan
dan kami serukan kepada orang-orang sesudah kami.' Lalu Rasulullah
bersabda, 'Saya perintahkan kalian dengan empat hal dan melarang
dari empat hal, yoitu iman kepada Alloh (yaitu) bersal<si bahwa tiada
sesembahan kecuali Allah dqn aku adalah utusan Allah, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan memberikan
seperlima harta rampssan perang kaltan kepadaku. Aku juga
melarang kalian dari dubba', naqir, hantam dan muzaffat'."
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Keterangan:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas

tentang kisah utusan Abdul Qais, sebagaimana yang telah disebutkan

pada pembahasan tentang iman. Dalam pembahasan tentang iman

diberi judul "Menunaikan Seperlima Harta Rampasan Perang adalah

Sebagaian dari Imam". Hal ini berdasarkan kaidah dasar Imam

Bukhari yang menyamakan arti antara iman, Islam, dan agama. Hal itu
sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang iman, dan pada

awal pembahasan tentang seperlima ftlmpasan perang teleh

disinggung masalah yang berkaitan dengannya.

3. Nafkah Istri-istri Nabi SAW Setelah Beliau Wafat

v ,i6 *t y\t ,k :, J;'"oi a?nr qr r;.i s) ,r
.'i* i,*o'i i r,iy.-*'x. *; 6 LL-) i ri'*

3096. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Warisanht tidak dibagi-bagi berupa dinar. Apa yang aht tinggalkan

setelah naflrah istri-istriht dan biaya pekerialat, makn ia adalah

sedekah."

n ,* q.(,j *r y\t ,a ir Jt-ri,; ,ue u_G b"

iG & L *'tt ,.,),",, ,f. #'*t oy,f ,! ;ri?;A
.'&;;gi,:,ro

3Og7.Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah ,OrU wafat dan

tidak ada di rumahku sesuatu yang dimakan oleh yang memiliki hati

kecuali separoh sya'ir di rak (lemari) milikku. Aku pun memakannya

hingga beberapa waktu lamanya. Lalu aku menakarnya, maka gandum

itu habis."
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p Ut'!; (, ,JE ?)dt s. y+-o'+ :Ju or;,;\ G-ri *
.1i* ris; t:b'rij ,it;;)t lfu', L>,-,\I rJ*,') + hr

3098. Dari Abu lshaq, dia berkata, ".rA.ku *"rd"rr** 4..r, Uin at
Harits berkata" 'Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu selain senjata

dan bighal putih miliknya serta tanatr yang beliau tinggalkan sebagai

sedekah'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits;

Pertama, hadits Ibnu Abu Hurairah, "Y[larisanku tidak dibagi-
bagi berupa dinor." Hadits ini telah disebutkan pula melalui sanad

yang sama di bagian akhir pembahasan tentang wakaf Sedangkan

kandungannya telah dibahas pada bab terdahulu. Adapun kandungan

nya yang berkaitan dengan warisan akan dipaparkan pada pembahasan

tentang warisan.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami kata |"t-b
(pekerjaku). Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

khalifah sesudatr beliau SAW. Pendapat inilah yang menjadi pegangan

dan selaras dengan keterangan dalam hadits Umar. Adapula yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah pekerja di kebun kurma.

Pendapat ini ditegaskan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Baththal. Lebih
jauh lagi mereka yang berkata, "Maksud 'pekerjanya' adalah penggali

kubur beliau SAW." Ibnu Dihyah berkata di dalam kitab Al
Khasha'rsft, "Maksud 'pekerjanya' adalah pelayannya." Sebagian lagi

berpendapat bahwa yang dimaksud adalah petugas yang mengambil

zakat. Lalu ada yang berpendapat bahwa petugas zakat sama seperti

orang sewaan.

Kata t]t-{s (berupa dinar) tercantum dalam riwayat Malik dari

Abu Az-Zinad dalam kitab shahihain (Bukhari dan Muslim).
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Dikatakan, maksudnya adalah menyebut perkara yang paling kecil

untuk menunjukkan perkara yang lebih besar.

Imam Muslim menukil dari Suffan bin Uyainah dari Abu Az-

Zinad dengan lafazh, L5]: fl r]ui: (Berupa dinar dan tidak pula

berupa dirham). Ini adalah tambahan yang baik. Hal serupa dinukil

oieh Suffan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zinad yang dikutip At-Tirmidzi

eialarn pembahasan tentang kemuliaan dan dijadikan sebagai dalil

tentang upah orang yang membagi-bagi.

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah gandum (sya'ir) yang

l:erada di rak (iemari) miliknya, lalu dia menakarnya dan gandum itu

labis. Riwayat ini akan disebutkan secara lengkap disertai

penjelasannya dalam pembahasan tentang kelembutan hati. Masalah

ini teiah disebutkan pula pada bab, "Takaran yang Disukai." di bagian

awal pembahasan tentang jual-beli.

Menurut Ibnu Al Manalyar, kesesuaian hadits ini dengan judul

bab adalah apabila Aisyah tidak berhak mendapatkan nafkah setelah

beliau SAW wafat, niscaya gandum tersebut akan diambil darinya.

Ketiga, hadits Abu Ishaq As-Sabi'i dari Amr bin Al Harits,
*Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu selain seniatanya." Riwayat

ini telah disebutkan pada pembahasan tentang wasiat dan akan

dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Pada

bagian awal riwayat Al Qabisi disebutkan, "Yahya menceritakan

kepada kami dari Suffan... dan seterusnya", yakni tanpa

menyebutkan Musaddad (guru Imam Bukhari) padahal penyebutannya

merupakan suatu kemestian seperti disitir Al Jiyani. Sekiranya riwayat

At Qabisi diterima, maka ada kemungkinan Yahya adalah Ibnu Musa

atau Ibnu Ja'far. Sedangkan Suffan adalah Ibnu Uyainah.
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4. Rumah Para istri Nabi dan Rumah yang Dinisbatkan Kepada

Mereka

Dan firman Allah, "Menetaploh kamu di rumah-rumoh kamu."

(Qs. Al A\zaab [33]: 33) dan firman-Nya "Janganlah kamu masuk

rumah-rumah Nabi SAW kccuoli diizinkon kepada komu." (Qs. Al
lt^bzaab [33]: 53)

tJL \t'r",ra^*GLi ,;;; ; t./ ^tr 
.,? ; it +-- e/,

y\t ,k :tJ?, Sa rl 'Lju *if ir' e dt e\)
.4r d)r, ,q € "";; ,:i Ltj';i Oiiet pi

3099. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud,
bahwa Aisyah RA (istri Nabi SAW) berkata, "Ketika sakit Nabi SAW
semakin keras, beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk melalui
masa sakitnya di rumahku, maka mereka pun mengizinkannya."

q e. *i yht *',4, ";'t'Uu ti; ir' O; ^i",a *' :.c tr- - .c.\r.r,-.. c., c. o./ 4/:Lrt 3l: 1: drr orlr g*J ,€f t €r tf t dy €t
'i';e1ri * *; +; ilr * U,'rbi !t; ;.31'St:rb p;

' "'r*.. a! t4...i.\ a;;;-, t' c4r.-e^9

3100. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW meninggal di
rumahku, saat giliranku, dan antara dada dan tenggorokanku. Allah
telah mengumpulkan antara air liurku dengan air liurnya". Dia
berkata, "Abdurrahman masuk membawa siwak, tetapi Nabi SAW
terlalu lemah untuk bersiwak. Maka aku mengambil siwak tersebut

dan menghaluskannya kemudian aku menggunakannya untuk meng-
gosok gigi beliau."
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3101. Dari Ali bin Husain bahwa Shafiyah (istri Nabi SAUf)

mengabarkan kepadanya, bahwa dia datang kepada Rasulullah untuk

berkunjung saat beliau sedang i'tikaf di masjid 
-pada 

sepuluh

terakhir bulan Ramadhan- kemudian dia kembali berbalik, maka

Rasulullah berdiri bersamanya. Hingga ketika sampai di dekat pintu

masjid di sisi pintu Ummu Salamah (istri Nabi SAW), tiba-tiba dua

laki-laki Anshar lewat dekat keduanya, mereka memberi salam kepada

Rasulullah sAw kemudian berlalu. Nabi SAW bersabda kepada

keduanya, "Tetaplah sebagaimana keadaan l(amu." Keduanya

berkata, "Maha Suci Allah, wahai Rasulullah." Hal itu terasa besar

bagi keduanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya

syetan sampai pada diri manusia ke tempat yang dicapai oleh darah.

sungguh aku khqwatir ia mencampakkan sesuatu di hati kalian

berdua."

'"& c-;.G}'.^Yr' ,jo c{'?nr qt';L ; yt * ,f
Wyt;;*'*v ,*pif \t,* Ct*?;
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3102. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku naik ke

atas rumah Hafshah, maka aku melihat Nabi SAW sedang buang hajat

membelakangi kiblat menghadap ke Syam."

,k:t Jh,ttt :';rv,ir" h' qrax.ali yj? f?V
A,'*- qLX;l".,jlt, At k*:{'?tt

3103. Dari Hisyam, dari bapaknya, bahwa Aisyatr RR b"rtata,
"Biasanya Rasulullah SAW shalat Ashar dan matahari belum keluar

dari kamarnya."

+ ;-:iy\tJ:"'r;ttiv:Ju& hr ,tr:t* r
L; *- * u * qt u : Jui -akG,fr 'r;'rt:tfi

)wt
3104. Dari Abdullah RA, dia berkata, 'Nabi SAW berdiri

berkhutbah lalu memberi isyarat ke arah tempat tinggal Aisyah seraya

bersabda, 'Dari sini fitnah -tiga kali- dari arah munculnya tanduk

syetan'."

Ft y \t e Ut t:: *sa'oi,;1t y :t ;k *
'#,i!0 ,s*os'p: io\t ,k )t J?, oi tat;i
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3105. Dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Aisyah (istri Nabi

SAW) mengabarkan kepadanya, suatu ketika Rasulullah SAW berada

di sisinya, lalu dia mendengar suira seseorang minta izin (untuk

masuk) di rumah Hafshah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ini ada

laki-laki yang minta izin (rntuk masuk) di rumahmu." Maka

Rasulullah SAW bersabda, "Menurutht, dia adalah fulon -paman
Hafshah sepersususan-, Susuan mengharamkan apa yang

dihar qmkan l<arena kelahiran (nas ab) )'

Keteransan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud Imam Bukhari memuat

judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa penisbatan itu memberi

hak atas mereka untuk tetap tinggal di rumah tersebut selama masih

hidup. Sebab nafkah dan tempat tinggal mereka adalah termasuk

kekhususan Nabi SAW. Adapun rahasia dalam hal ini adalah

mempertahankan status mereka sebagai istri-istri Nabi SAW."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 7 hadits:

Pertama, hadits Aisyah *Nabi SAW minta izin kepada istri-

istrinya untuk melalui masa sakitnya di rumahku." Imam Bukhari

menyebutkarlnya secara ringkas.

Kedua, hadits Aisyah, "Beliau SAW wafat di rumahht dan saat

giliranku." Dalam hadits ini disebutkan tentang siwak bersama

Abdurrahman. Pembahasan kedua hadits ini akan dipaparkan di

bagian akhir pembahasan tentang peperangan.

Ketiga, hadits Shafiyah binti Huyay bahwa dia mengunjungi

Nabi SAW ketika beliau sedang i'tikaf. Maksud penyebutannya

terdapat pada lafazh, "Di sisi pintu Ummu Salamah." Hadits ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang i'tikaf

Keempat, hadits Ibnu Umar,"Alan naik ke atas rumah Hafshah."

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang bersuci.
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Kelima, hadits Aisyah bahwa Nabi SAW biasa shalat Ashar

sementara matahari belum keluar dari kamarnya. Hadits ini telah
dijelaskan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat.

Keenam, hadits Abdullah bin Umar, "Fitnah di arah ini."
Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang fitnah dan

bencana. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat,
"Beliau mengisyoratkan ke arah tempat Aisyah." Al Ismaili
mengajukan kritikan bahwa penyebutan kata maskan (tempat tinggal)
tidak sesuai dengan judul bab. Karena kata ini digunakan untuk
pemilik rumah, peminjam ataupun selain keduanya.

Ketujuh, hadits Aisyah, "Bahwasanya beliau mendengar suara
seseorang minta izin (untuk masuk) di rumah Hafshah." Hadits ini
telatr disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian melalui sanad
yang sama. Adapun penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan

tentang penyusuan.

Catatan:

Dalam riwayat Abu Dzar dalam pembahasan tentang kesaksian

terdapat kekeliruan berupa penambahan lafazh pada redaksi hadits di
atas. Hal serupa tercantum dalam riwayat Al Ashili dari gurunya.

Bahkan dalam sebagian naskah Abu Dzar lafazh itu mendapat

pengesahan. Namun, yang benar lafazh tersebut harus dihapus.

Adapun lafazh yang dimaksud adalah, "Aku berkata, wahai
Rasulullah SAW aku kira dia adalah fulan paman Hafshoh
sepersusuon, Aisyoh berkota...". Kalimat ini merupakan tambahan

redaksi hadits, dan yang benar harus dihapus seperti disitir oleh
penulis kitab Al Masyariq.

Imam Ath-Thabari berkata, "Dikatakan bahwa Nabi SAW
memberi hak kepada setiap istrinya untuk memiliki rumah yang

ditempatinya, maka mereka pun tinggal di rumah-rumah itu 
-atasdasar hak tersebut- setelah beliau wafat. Sebagian lagi berkata,

'Mereka tidak diusik dalam hal tempat tinggal, karena tempat tinggal
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itu termasuk tanggungan atas mereka yang telah dikhususkan Nabi

SAW pada masa hidupnya, dimana beliau SAW bersabda; apa yang

aku tinggolkan sesudah naJkah istri-istriku'. Pendapat terakhir ini

lebih tepat. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa ahli waris mereka

tidak mewarisi rumah-rumah itu dad mereka. Seandainya rumah-

rumah tersebut adalah hak milik mereka tentu berpindah kepada ahli

waris mereka. Sikap ahli waris yang tidak mau menuntut hak menjadi

dalil bagi pendapat yang kedua. Oleh karena itu, rumah-rumah mereka

dimasukkan ke dalam masjid Nabawi sesudah mereka wafat, karena

dapat memberi mamfaat umum kepada kaum muslimin, sama seperti

yang dilakukan terhadap harta-harta lain yang biasa digunakan untuk

menafkahi mereka."

Al Muhallab mengklaim bahwa Nabi SAW telah mewakafkan

rumah-rumah tersebut untuk istri-istrinya. Kemudian dia berdalil

bahwa orang yang mewakafkan tempat tinggal, maka dia boleh tinggal

di sebagian tempat itu. Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Al
Manayyar, bahwa dasar pernyataan ini tidak dapat diterima. Kalaupun

dapat diterima maka tidak sesuai dengan madzhab Al Muhallab

sendiri kecuali pewakaf membuat pengecualian secara tegas. Lalu dari

mana Al Muhallab dapat membuktikannya?

5. Tentang Baju Besi Nabi SAW, Tongkat, Pedang, Bejana Kayu,

Cincin dan Apa yang Digunakan Para Khalifah Sesudahnya

tanpa Disebutkan Pembagiannya' serta Rambut, Sandal Maupun

Bejana Beliau yang Digunakan Untuk Mendapatkan Berkah Oteh

Para Sahabatnya dan Selain Mereka Setelah Beliau Wafat
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3106. Dari Anas RA, dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar

RA ketika memegang tampuk khilafah, dia mengutus Anas ke

Bahrain. Abu Bakar menulis kepadanya kitab ini dan mencapnya

dengan cincin Nabi SAW. Adapun ukiran cincin terdiri dari tiga baris;
Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris."

,lYq c1 urt;'; rx;t at7;i :Jv ,:r4 ; 4 *
t-"') 9t \t * Ut'fr t:"ift fi * x.';4t'*,r dn

3107. Dari Isa bin Thahrnan, dia berkata, "Anas mengeluarkan

dua sandal tanpa bulu yang cukup kuat kepada kami. Di kemudian
hari Tsabit Al Bunani menceritakan kepadaku dari Anas bahwa
keduanya adalah sandal Nabi SAW."

'*$it-s ti." i'
o / '.,o1 I .ng ot)L ttlj .'l--)
'9" + W t:rt :\ "^*,a e\*;i,'JG i;'1 o.i f ^;,

.i45t q:;i"j .; oic.s; r^tr\
3108. Dari Abu Burdah, dia berkata , "'*"r*RA mengerr*O*

kain mulabbad kepada kami seraya berkata, 'Di kain ini ruh Nabi
SAW dicabut'." Sulaiman menambahkan dari Humaid dari Abu
Burdah, dia berkata, "Aisyah mengeluarkan sarung kasar yang dibuat
di Yaman kepada kami, dan kain yang mereka menamainya kain
mulabbadah."

Fr,*\t.a 4truoiAhtn;!.6 i itV
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3109. Dari Anas bin Malik RA, "Sesungguhnya bejana milik
Nabi SAW retak, maka beliau menempel tempat retak itu dengan

rantai dari perak." Ashim berkata, "Aku melihat bejana tersebut dan

minum di dalamnya."

u: e utlt'Jx. *i y ht,* ir Jy, 4,1lLtr
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3110. Dari Ibnu Syihab, bahwa Ali bin Husain menceritakan

kepadanya, "Sesungguhnya ketika mereka mendatangi Madinah dari

Yazid bin Muawiyah sesaat setelah pembunuhan Husain bin Ali maka

dia ditemui oleh Al Miswar bin Makhramah. Al Miswar berkata

kepadaAli bin Husain, 'Apakah engkau memiliki kebutuhan yang

dapat engkau perintahkan untuk aku lakukan?' Aku berkata
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kepadanya, 'Tidak!'. Al Miswar berkata, 'Apakah engkau mau
memberiku pedang Rasulullah SAW, sesungguhnya aku takut orang-
orang akan mengalahkanmu. Demi Allah, jika engkau memberikannya
kepadaku niscaya tidak seorang pun di antara mereka yang akan
berhasil mendapatkannya hingga jiwaku direnggut. Sesungguhnya Ali
bin Abu Thalib meminang putri Abu Jahal untuk dimadu dengan
Fathimah AS. Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di
hadapan orang-orang mengenai hal itu di atas mimbamya ini -dan saat

itu aku telah baligh- beliau bersabda, "sesungguhnya Fathimah
bagion dariku, aku khawatir dia terfitnah dalam agamanyo,,.

Kemudian beliau menyebutkan menantunya dari bani Abdu Syams.
Beliau memujinya atas kebaikannya menjaga hubungan dari jalur
pernikahan. Beliau bersabda, 'Dia berbicara dengannku dan jujur
(dalam pembicaraannya), dia berjanji kcpadaku dan menepati
janjinya. sesungguhnya aku tidak mengharamksn perkara halal dan
tidak menghalalkan yang harom, okon tetapi demi Allah, tidak akan
berkumpul putri Rasulullah SAW dan putri musuh Allah'.'

tut oy, itkL tTti ab ?nt ,*r|* ,k ! :Ju a!,-,st it ,f
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3111. Dari Ibnu Al Hanafiyah, dia berkata, "Kalau Ali RA
mengingat Utsman RA, niscaya dia mengingatnya saat dia didatangi
oleh beberapa orang yang mengadukan para petugas zakat Utsman.
Ali berkata kepadaku, 'Pergilah kepada Utsman dan kabarkan
kepadanya sesungguhnya ini adalah (ketetapan) sedekah Rasulullah
SAW. Perintahkan para petugas zakatmu mempraktikkan hal itu'. Aku
mendatangi Utsman dengan membawa (surat tentang) sedekah itu,
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maka utsman berkata, 'Palingkan (singkirkan) ia dari kami'. Aku pun

membawanya kepada Ali dan mengabarkan apa yang terjadi. Maka

dia berkata, 'Letakkanlah dimana engkau mengambihlya''"

1?:#iti.:<ir rriil ,,r) ,*'t( i,SsaiAt it*
.ytt'€.Pjf I' J*"'4'';i YLP 'ot"L

3112. Dari Ibnu Al Hanafiyah, dia berkata, "Bapakku

mengutusku, ambillah kitab (surat) ini dan bawa kepada Utsman,

karena sesungguhnya di dalamnya ada perintah Rasulullah SAW

tentang sedekah."

Keteransan hadits:

Bab ini hendak menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak diwarisi,

dan barang-barang miliknya tidak dijual. Bahkan semuanya

ditinggalkan di tangan orang yang menguasainya agar digunakan

untuk mencari berkah (tabarruk). Sekiranya peninggalan itu termasuk

warisan tentu akan dijual dan dibagi. oleh sebab itu, Imam Bukhari

berkata, "Tanpa Disebutkan Pembagiannya. "

Kalimat "digunakan mendapatkan berkah oleh para sahabatnya",

yakni mendapatkan berkah dengan sebab barang-barang itu. Kalimat

ini tidak disebutkan dalam teks hadits karena telah diketahui dari

redaksinya. Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Ashili.

Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar dari gurunya disebutkan,
,.Dijadikan persekutuan oleh para sahabatnya" dan maknanya juga

cukup jelas. Lalu dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Apa

yang digunakan oleh para sahabatnya sebagai sebab untuk

mendapatkan berkah." Dengan demikian, riwayat Al Kasymihani

menguatkan riwayat versi Al Ashili.

Menurut Al Muhallab, Imam Bukhari membuat judul bab ini

agar menjadi tradisi para pemegang kekuasaan untuk menjaga barang-

66() - rATgIrL BAARr



barang tersebut. Akan tetapi pemyataan ini masih perlu ditinjau
kembali, dan apa yang telah disebutkan lebih tepat dan serasi dengan
bab-bab tentang 1/5 rampasan perang.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan sejumlah hadits
yang mend.rkurg judul bab, seperti penyebutan cincin, sandal dan
pedang. Lalu disebutkan pula kain dan sarung meski keduanya tidak
disebutkan secara tekstual dalam judul bab. Kemudian terdapat
beberapa perkara yang disebutkan pada judul bab namun tidak
ditemukan dalam hadits, yaitu:

Pertoma, baju besi. Barangkali dia hendak menyebutkan hadits
Aisyah, "Nobi SAW wafat dan baju besinya tergadai pada seorang
Yahudi", tetapi tidak melakukannya. Hadits yang dimaksud telah
disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli dan gadai.

Kedua, tongkat. Mungkin dalam hal ini dia hendak menuliskan
hadits Ibnu Abbas, *ri;t F- o.5'j-,: iv iior db tS

(Sesungguhnya beliau SAW biasa menyentuh rukun Ka,bah dengan
tongkat pendek). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang
haji dan akan disinggung pada hadits Ali ketika menafsirkan firman
Allah, s-.LL;-ri1Jthrl (Dan malam apabila telah gelap gulita).Dalam

hadits itu disebutkan tongkat, dan dikatakan bahwa beliau sAW
bertelekan pada tongkat itu di tanah. Tongkat seperti ini biasa
dipegang oleh orang tua untuk dijadikan penopang. Adapun tongkat
beliau sAw terbuat dari kayu Syauhath, dan tongkat ini dikuasai oleh
para khalifah sesudahnya hingga dipatahkan oleh Jahjah Al Ghifari
pada masa pemerintahan Utsman.

Ketiga, rambut. Kemungkinan Imam Bukhari hendak
menyebutkan hadits Anas (yang telah disebutkan pada pembahsan
tentang bersuci) tentang perkataan Ibnu sirin, "Kami memiliki rambut
Nabi SAW yang kami dapatkan dari Anas."

Penyebutan 'bejana' setelah 'bejana koyu' merupakan gaya
bahasa menyebutkan kata yang umum setelah kata yang khusus. Lalu
pada hadits-hadits di bab ini tidak ditemukan jenis-jenis bejana
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kecuali qadah (bejana kayu yang mirip tempayan). Namun, hal ini

telah mencukupi karena mengindikasikan jenis-jenis bejana yang lain.

Adapun hadits-hadits yang disebutkan Imam Bukhari pada bab

ini adalah:

Pertama, hadits Anas tentang cincin. Yang dimaksudkan adalah

kalimat, "sesungguhnya Abu Bakar mencap surat dengan cincin Nabi

SAW." Kalimat ini sangat sesuai dengan perkataannya pada judul bab,

"Dan apa yang digunakan oleh para khalifah sesudahnya." Pada

pembahasan tentang pakaian akan disebutkan bahwa cincin itu berada

dalam kekuasaan Abu Bakar, kemudian Umar dan akhirnya hilang

saat berada dalam kekuasaan Utsman.

Kedua, hadits Anas, "Beliau mengeluarknn dua sandal tanpa

bulu." Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah "dua sandal

yang hampir rusak."

L 
id e:rJi (Tsabit menceritolan kepadaku). Orang yang

mengucapkannya adalah Isa bin Thahman (periwayat hadits dari

Anas). Seakan-akan dia melihat dua sandal pada Anas, tetapi tidak

mendengar tentang pemiliknya. Lalu Tsabit menceritakan kepadanya

dari Anas bahwa pemiliknya adalah Rasulullah SAW. Hadits ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Ketiga, hadits Aisyah tentang kain Nabi SAW. Kata "kain

mulabbad', yakni kain yang bagian tengahnya nampak kasar hingga

menyerupai labid (lambul). Ada pula yang rnengatakan maksudnya

adalah kain yang ditambal.

Keempat, hadits Anas tentang bejana kayu milik Rasulullah

SAW.
'iJ,ftti 

;.et *:1=O h, & dt'Cn'bi (Sesungguhnya bejana

kayu milik Nabi SAW retak, maka beliau menempel). Dalam riwayat

Abu Dzar disebutkan dengan bentuk maihul (pasifl yaitu,
*Fattukhidza" (ditempel), sementara dalam riwayat periwayat lain

disebutkan, "Fattakhadza" (beliau menempel), lalu mereka
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mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Nabi SAW atau Anas.
sebagian pensyarah cenderung memilih kemungkinan yang kedua
(yakni y.ang menempel adalah Anas). Mereka berhujjah dengan
riwayat, 'zj;-,-ilJr bk i;rei (Aku membuat pada tempat retak itu

rantai). Akan tetapi sesungguhnya lafazh ini tidak dapat dijadikan
hujjah. Sebab bisa saja kata itu dibac4 faju'ilat (dibuat) bukan

faja'altu (aku membuat). Dengan demikian, tetap tak ada kejelasan
tentang pelaku yang menempel bejana tersebut dengan rantai.

Kelima, hadits Miswar bin Makhramah mengenai pinangan Ali
RA terhadap putri Abu Jahal. Masalah ini akan dijelaskan pada
pembahasan tentang nikah Adapun maksud penyebutannya di tempat
ini terdapat pada perbincangan Al Miswar bin Makhramah dengan Ali
bin Al Husain tentang pedang Nabi SAW. Al Miswar bermaksud
menjaga pedang Nabi SAW agar tidak diambilalih oleh merekayang
tidak mengetahui martabatnya. Secara zhahir pedang yang dimaksud
adalah Dzulfiqar yang didapatkan Nabi pada perang Badar dan beliau
bermimpi tentang pedang itu pada perang Uhud.

Al Karmani berkata, 'oHubungan pemaparan kisah pinangan Ali
RA terhadap putri Abu Jahal dengan permintaan pedang milik
Rasulullah sAw, dapat ditinjau dari sisi bahwa Nabi biasa menjaga
hal-hal yang dapat menimbulkan keretakan hubungan di antara
kerabat. Seakan-akan Al Miswar berkata, 'Demikian pula sepatutnya
engkau menyerahkan pedang itu kepadaku agar hubunganmu dengan
kerabatmu tidak retak akibat pedang tersebut'. Atau mungkin Al
Miswar hendak mengatakan bahwa sebagaimana Rasulullah sAw
sangat memperhatikan pihak pamannya dari bani Hasyim, maka
hendaklah engkau memperhatikan pula pihak pamanmu dari bani
Naufal. Sebab Al Miswar berasal dari keturunan Naufal'. Demikian
yang dia katakan, tetapi sesungguhnya Al Miswar berasal dari
keturunan Az-zuhri bukan Naufal. Atau barangkali Al Miswar hendak
berkata, 'Sebagaimana Rasulullah suka menyenangkan hati Fathimah,
maka aku juga suka menyenangkan hatimu dikarenakan engkau
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adalah keturunan Fathimah. Berikanlatr pedang kepadaku untuk aku

simpan'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat terakhir inilah yang

lebih tepat. Kemudian pada pembahasan tentang keutamaan, saya

akan menyebutkan kemusykilan yang berkaitan dengan masalah itu.

Keenam, hadits Ibnu Al Hanafiyah tentang Ali dan Utsman.

tL,;;b rlti""e on'71Xotou Ali mengingat (JtsmanRl). Al

Ismaili memberi tambahan dari Al Hasan bin Suffan dari Qutaibah,

",p;oL.-,.j| rfri lUengtngat keburuknn Utsman). Ibnu Abi Syaibatr

menukil dari jalur lain dari Muhammad bin Sauqah; Mundzir men

ceritakan kepadaku, dia berkata , otiL q l Ft ,*..iA eftJ /t * k
?frA 6i"?, ,ts'jS ,t&,6,i6i rici, V'!:ii€i ,'i r:si ,u i,)ui

'& (Komi pernah berada di sisi lbnu Al Hanafiyah, maka sebagian

orang memperbincanglan (keburulan) Utsrnan. Maka dia berkata,
'Ah'. Kami berkata kcpadanya, 'Apakah bapalonu pernah mencaci

Utsman?' Dia berkata, 'Dia tidak pernah mencacinya. Sekiranya dia
pernah mencacinya niscaya hal itu dia lalaiun saat oku mendatangi

Utsman'.).

ir-;.ii il;: fr*i}s iiE@ta didatangi oleh beberapa orang

yang mengadukan para petugas zaknt Utsman). Saya belum
menemukan keterangan tentang orang yang mengadu dan yang

diadukan.

Kata sa'aat adalah bentuk jamak dari kata saa'i, yaitu petugas

yang diberi wewenang untuk menarik zakat dari orang yang wajib
mengeluarkannya, lalu membawanya kepada imam (pemimpin).

*t ytn',rp fu Jy:'i* 6i:tt6 odb J!.+i,' ,V d,',SA
(Ali berkata kepadaht, 'Pergilah kepada Utsman dan kabarkan

lrcpadanya sesungguhnya ini adalah [ketetapanJ sedelcah Rosulullah
SAn. Maksudnya, lembaran-lembaran yang dikirim Ali kepada

Utsman, di dalamnya tertulis ketentuan penggunaan zakat. Sementara
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dalam riwayat kedua telah dijelaskan bahwa bapaknya Ibnu Al
Hanafiyah berkata kepadanya, "Ambillah kitab ini karens didalamnya

terdapat perintah Rasulullah SAW tentang sedekah." Dalam riwayat

Ibnu Syaibah disebutkan, "Ambillah kitab tentang petugas zakat dan

bawalah kepada {Jtsman."

, '#ri 
@ingkirkan). Dikatakan, "Aghni wajhaka anniy", yakni

palingkan wajahmu dariku. Ini serupa dengan firman Allah surah

Abaasa [80], ayat 37, Qi-iA i;t;- e:6/t'Sh.getiap orang dari

merelrs pada hari itu memiliki uruson yang menyibukkannya).

Maksudnya, menghalangi dan memalingkannya dari memperhatikan

urusan orang lain. Sebagian lagi mengatakan kata aghnihc berasal dari

kata kerja yang terdiri dari tiga huruf, dengan demikian maknanya

adalah; meninggalkan dan berpaling. Di antara penggunaannya adalah

firman-Nya dalam surah At-Taghaabun [6a] ayat 6, lt ujii-.t1 @an

Allah tidak memerlukan mereka), yakni Allah meninggalkan mereka.

Sebab semua yang tidak memerlukan dan butuh pada sesuatu niscaya

akan meninggalkannya. Dikatakan, ghaniya fulan an kadza (si fulan

tidak butuh pada hal ini), yakni dia meninggalkan hal tersebut.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan lafaz4r., I
4.J e-+6 (Kami tidak butuh kepada apa yang ada di dalamnya).

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya Utsman telah mengetahui

masalah tersebut sehingga tidak butuh lagi untuk melihat lembaran-

lembaran yang ditulis Ali."

Al Humaidi berkata di kitab Al Jam', "Sebagian periwayat

menukil dari Ibnu Uyainah bahwa tidak ada pilihan bagi AIi --disaat
dirinya mengetahui permasalahan itu- selain menyampaikannya

kepada Utsman. Adapun sikap Utsman yang menolak lembaran

tersebut, tidak lain karena dia telatr mengetahui isinya sehingga tidak

butuh lagi kepadanya."

Hadits ini memberi pelajaran agar seseorang mau menasihati

para pemimpin, menyingkap kebijakan mereka yang dapat
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menimbulkan kerusakan di antara para pembantu imam (pemimpin),

lalu imam harus menyelidiki laporan yang disampaikan kepadanya.

Ada kemungkinan Utsman belum mengetahui pasti siapa para

petugasnya yang dicela. Atau dia telah mengetahuinya, tetapi kondisi

mengharuskan untuk menundanya dan tidak melakukannya secara

langsung. Atau perkara yang diingkari hanya masuk kategori

mustahab (yang disukai) bukan wajib. Oleh karena itu, Ali mentolelir

dan tidak mencela sikap Utsman.

Saya belum menemukan keterangan -padajalur-jalur hadits ini-

tentang apa yang tertulis dalam lembaran-lembaran itu. Namun, Al
Khaththabi menukil dalam kitab Gharibul Hadits dari jalur Athiyyah

dari Ibnu lJmar, dia berkata, t3':-Lk 1 ,r-{} *r' e J\'}b ,r;.
u-ail q \ 91t 4 U|tAt (Ali mengirim shahifah (embaran) kepada

(Jtsman, dan di dalamnya disebutkan, 'Janganlah knlian mengambil

sedekah dari rakhah dan jangan pula nakhah'.).

Al Khaththabi berkata, "Nakhah artinya anak-anak kambing,

sedangkan rqkhah adalah anak-anak unta." Namun, sanad riwayat ini

iemah, tetapi ada kemungkinan untuk diterima.

6. Dalil Bahwa 1/5 Rampasan Perang Untuk Kebutuhan

Rasulullah SAW dan Orang-orang Miskin Serta Sikap Nabi yang

Lebih Mengutamakan Ahli Shuffah dan Para Janda Ketika
Fathimah Meminta kepada Beliau -seraya mengadukan

(kesulitannya) menumbuk dan menggiling tepung- untuk
Memberikan Pembantu dari Tawanan perang, maka beliau

Menyerahkan Urusannya kepada Allah

|^* \ ;";t i ,rLts t;"Se,t rfll w+tlip'*
Jy'.fr- ^iu ,*r4j *'t y\t ,k :t'J;'Li tiAi
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-?'u e't y iu' ,,t- 'oltie; ,a;l.tiJ.'*,r{i ,ari l,
j :Jt-a; ?-it *t Ga21 ti;; 

"s, 
e€u d *y O;:

* tsrJ ,$ ,iw cq;{c''c &s'>'; LLi &- lkA
;;>vi 6ri?nr r$s **u; r/';?l 61to,;,$:, q ?
+ tA ? U:'ty ,,*|i, w,; a:-":) ,,q*3 Gx t:i,i

.l$t-'
3113. Dari Ali, bahwa Fathimah AS mengeluhkan apa yang

dialaminya akibat menggiling untuk membuat tepung. I^alu sampai

berita kepadanya bahwa didatangkan kepada Rasulullah SAW
beberapa tawanan perang. Fathimah mendatangi beliau untuk meminta

seorang pembantu, tetapi Nabi SAW tidak menyetujuinya Maka

Fathimah menyebutkan hal itu kepada Aisyah. Kemudian Nabi datang

dan Aisyah menceritakan masalah tersebut kepadanya Maka beliau

mendatangi kami sementara kami telah berada di tempat tidur. Kami
pun bergerak untuk berdiri, tetapi beliau bersaMa 'Tetoplah

sebagaimana keadaan kalian'. Hingga aku mendapati rasa dingin

kakinya di dadaku. Beliau bersabda, 'Mauksh kalian berdua aht
tunjukkan perkara yong lebih baik doripada apa yong kalian minta

lcepadaku? Apabila knlian telah siap untuk tidur maka bertakbirlah 34

kali, memuji (Allah) 33 kali, dan bertasbih ii kali. Sesungguhnya hal
itu lebih baik bagi kalian berdua daripada apa yang kalion minta."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali R.A"

"Bahwa Fathimah AS mengaduhkan apa yang dialaminya akibat

menggiling untuk membuat tepung. Lalu sampai kcpadarya balwa di
datangkan kepada Rasulullah SAW towanan percmg. Fathimah

mendatongi beliau SAW untuk meminta seorong pembantu"-

Kemudian dalam hadits ini disebutkan, "Manirah kalian berdua aht
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tunjukkan perkara yang lebih baik dori apa yang kalian minta?"

Setelah itu Nabi SAW menyebutkan dzikir ketika akan tidur. Hadits

ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang doa-doa.

Dalam hadits tidak disinggung tentang ahli shuffaft (orang-orang

miskin yang tinggal di masjid) dan para janda. Seakan-akan Imam

Bukhari hendak mensinyalir keterangan yang disebutkan pada

sebagian jalur hadits tersebut sebagaimana yang biasa dia lakukan.

Keterangan yang dimaksud dinukil Imam Ahmad melalui jalur lain

dari Ari, $i'g qioyit'&;bi *rfu''saiisticS;uf r nrr

Htii '6*'#b',ij-..,l.i (Demi Allah, aku tidak akan memberiknn

kepada kamu dan membiarkan ahli shuffah perutnya melilit karena

kelaparan dan aku tidak mendapati apa yang aku gunakan untuk
menaflcahi mereka. Akan tetapi aku menjual para tawanan itu dan

menaJknhkan harganya kepada merekn). Sementara dalam hadits Al
Fadhl bin Al Hasan Adh-Dhamri dari Dhiba'ah atau Ummul Hakam

binti Az-Zubair, dia berkata, $l'cJ.'Ji ,#'*'J 
1"O 

a' ;"a'rlt 4';l1

)U. 6Et*1" :'Jui ,tiui ryo eb (Nabi SAW memperoleh beberapa

towanan perang. Lalu aku bersoma saudara perempuanlat Fathimah
pergi untuk minta bagian. Maka Nabi SAW bersabda, 'Kalian berdua

telah didahului oleh anak-anak yatim (akibat) perang Badar'.)
sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud. Dalam hadits Ibnu Umar

pada pembahasan tentang hibah disebutkan , '-i1'Pt y\t ;* ;r"ot
"+b l4r# Ft dl]Pt ,ribi ztuti (sesungguhnya Nabi SAtIr

memerintohkan Fathimah untuk mengirim tirai ke penghuni rumah
yang membutuhkannya).

Ismail Al Qadhi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa imam

hendaknya membagi l/5 rampasan perang menurut kebijakannya,

sebab 415 da/, ftrmpasan perang menjadi hak orang-orang yang ikut
berperang. Sedangkan yang menjadi hak imam adalah bagian yang

l/5. Nabi SAW tidak memberi putrinya, padahal dia adalah manusia

yang paling beliau muliakan di antara kerabatnya, bahkan beliau
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menyalurkan harta itu kepada orang lain." Senada dengan itu
diungkapkan oleh Ath-Thabari, dia berkata, "sekiranya bagian kaum
kerabat merupakan bagian yang telah ditetapkan niscaya Nabi SAW
akan memberi pembantu kepada putrinya. Sungguh beliau tidak akan

meninggalkan sesuatu yang telatr dipilihkan Allah kepadanya dan

beliau akan memberi nikmat dengannya kepada kaum kerabatnya."

Selanjutrya Ath-Thabari berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar dan

Umar melaksanakan kebijakan itu. Mereka membagi seluruh bagian

l/5 dan tidak memberi hak tertentu kepada kerabat beliau SAW,
bahkan pembagiannya didasarkan kepada kebijakan imam. Demikian
pula yang dilakukan oleh Ali RA."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, berdalil dengan hadits Ali untuk
mendukung pendapat tersebut perlu ditinjau lebih lanjut. Karena ada

kemungkinan harta itu berasal dat'. fai (rampasan yang diperoleh
tanpa peperangan). Sedangkan mengenai ll5 dari ll5 ghanimah
(rampasan yang diperoleh melalui peperangan) disebutkan oleh Abu
Daud dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali, batrwa dia

berkata, ,rrrir tb'qd, dij"ttt 4ltnt lt ,S?;[ ,tii (Atat bertrata,

Wahai Rasulullah, jilca engkau berpandangan untuk mewakilkan
lrepadaku hak kita dari bagian I/5 ini). Abu Daud menyebutkan pula

melalui jalur lain dari Ali, o,:,tir',.rc ,-!j *\t .,li, l' J1J,1: g.\i

;t:,, ,iiitr k iht ,)5-,ji1'^;1ri eb.j (Rasutullah SAW

menunjukku untuk mengurus bagian I/5 dari l/5 rampasan perang,

lalu alcu menggunalmnnya pada tempat-tempat yang semestinya, hal
ini berlangsung di saat Rasulullah SAW hidup). Dengan demikian
kemungkinan kisatr Fathimah terjadi sebelum ada ketetapan tentang

ll5 rampasan perang.

Akan tetapi kesimpulan ini cukup jauh dari kebenaran. Karena

firman Allah, "Ketahuilah sesungguhrrya apa saja yang dapot kamu

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima

untuk Allah dan Rasul." (Qs. Al Anfaal [8] : al) turun pada perang

Badar. Telatr disebutkan bahwa para sahabat mengeluarkan ll5 dat'r
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rampasan perang pertama yang mereka peroleh dari orang-orang

rnusyrik. Maka ada kemungkinan bagian ll5 dari 1/5 rampasan itu -
yaitu bagian kerabat dari harta fai' tersebut- tidak mencapai kadar

yang diminta oleh Fathimah, dimana haknya pada harta itu hanya

sedikit. Sehingga apabila Nabi SAW memberikan kepadanya satu

orang niscaya akan berpengaruh pada bagian mereka yang juga

memiliki hak.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menjelaskan tentang bolehnya

imam mengutamakan sebagian orang yang berhak mendapatkan 1/5

daripada sebagian yang lain, dan hendaknya dia mendahulukan orang

yang lebih berhak. Hadits ini juga mengandung pelajaran agat

seseorang mengarahkan keluarganya sebagaimana dirinya yang

bersikap zuhud terhadap dunia dan qana'ah (merasa cukup) dengan

apa yang dijanjikan Allah di akhirat terhadap orang-orang yang

bersabar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa semua ini dibangun di atas

konsekuensi makna lahiriah judul bab. Adapun bila dikaitkan dengan

kemungkinan yang saya sebutkan terakhir maka penyebutan "lebih

mengutamakan" tidak berkonsekuensi tidak adanya persekutuan pada

sesuatu. Tindakan tidak membagi dan hanya memberikan kepada

salah seorang yang berhak tanpa yang lainnya berarti mengutamakan

nya terhadap sesuatu yang terlarang. Dengan demikian, hal ini tidak

berkonsekuensi penafian bagian. Pembahasan lebih lanjut akan

dijelaskan setelah 18 bab.

7. Firman Allah, uMaka Sesungguhnya Seperlima (lntuk Allah

Dan Rasul-Nya." (Qs. Al Nafaal [Sl: al) Maksudnya, Rasul yang

Melakukan Pembagian Tersebut

, ot\..
..,h-*r- aIU ,L)n, *s sl Cy,,Si y\t ,k :t J;1 Jts
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Rasulullah SAW bersabda, o'Sesungguhnya aku adalah pembagi

serta penyimpan dan Allah yang memberi."

)t-;\i r, ,b).n!1 :Jv tli:L \t *r l' f / /rc *
tt1 ,rr-LZ e---r-1 v- * 

'JG- frLJ '^i::"'oi ;rrii ,;>i

F:) + \t',k 4t|.16,* rv'^fu :Js qrt;\t
rrL: ilG -rt;J'^iri-'oi ;rrG "?r"'d u) or;;1, .---r- 6:

3114. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwa dia berkata, "Salah

seorang laki-laki di antara kami dikaruniai seorang anak, orang itu
bermaksud memberi nama Muhammad 

-Syu'bah 
berkata dalam

hadits Manshur, 'Laki-laki Anshar itu berkata aku membawanya di
atas pundakku dan menghadapkannya kepada Nabi SAW. Sementara

dalam hadits Sulaiman, 'Dilahirkan untuknya seorang anak dan dia

ingin memberi nama Muhammad- maka beliau SAW bersabda,

'Berilah nama sebagaimana namaku tapi jangan memberi julukan

sebagaimana julukanku. Sesungguhnya aku dijadikan sebagai

pembagi yang membagi di antara kamtl'." Hushain berkata, "Aku

diutus sebagai pembagi yong membagi di antara kamu". Amr berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata, "Aku
mendengar Salim menceritkaan dari Jabir bahwa orang itu bermaksud

memberi nama anaknya Al Qasim, maka Nabi SAW bersabda,

'Berilah nama sebagaimana namaku don jangan memberi julukan
s e b ag aimana j ul ukanku' ."
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tdt;t% "r*, {-},:n) :'JG"er\:,t\r i' f / /.G *
,t:" dt ;:u \*'a,.J \j ,r.dr 

(l'c& I 'l6:trr 
Uw

"Jvt .,ur\;fulw a.$:t'li'6:Jta *': {.?rt

gt\t J:" UtJta .*'le1,; \j *rat r:.i 4 v 
'lr..itrr

7C t1 rjr;,,i;?-r r# t', *t t ;;-'.,G<tt'*i rt-'i
3115. Dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, dia berkata, "Salah

seorang laki-laki di antara kami dikaruniai seorang anak maka dia

menarnainya Al Qasim. Kaum Anshar berkata, 'Kami tidak akan

rnemanggilmu Abu Al Qasim, dan kami tidak menyejukkan matamu'.

Nabi SAW bersabda, 'sungguh kaum Anshar telah berlaku baik,

berilah nama dengan namaku dan jangan memberi julukan dengan

julukanku, sesungguhnya alu adalah Qasim (pembagi)'."

j:" lrt Jir'ls
J?r,+$r iri ,rfur 

",,#t:b :r\t)l-; 
,r;'t !r\t

*t';f ;y ,b *;e d ,b ulv rX\t ,* Jti \: ,Cnt
.,s 2Vlb g's

3116. Dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa aiu m"rrd".,g*

Muawiyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapo yang

Allah menginginkan kebaikan dengannya niscaya Dia akan

menjadilrannya paham tentang agamo. Allah pemberi dan aku

pembagi. Umat ini akan senantiasa menang atas orang-orang yang

menyelisihi merekn hingga urusqn Allah datang dan merelm dalam

keadaan menang."

:J*-
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t; :Jtl *t y iu, ,t- ar J-*., oi A ?ot qt ,;) ,;j *
.a'li 1'cbi ?G 

(t Ct,:rs::,,i .t'r'g+zi

3117. Dari Abu Hurairatr RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
*Aku tidak memberi kcpada kamu dan tidak pula menghalangi kamu.

Sesungguhnya aku ini hanyatah pembagi, aku menempattran di mana

aku diperintahkan."

-* \t * U, ::.;lG,& il' q r'.;.:G\t'a"; ;
t; )6, # ,r; ;i; i' ,,; ,f. a*:r;i- rG)"ot ,J* *i

!q'
3118. Dari Khaulah Al Anshariyah RA, dia berkata "Aku

mendengar Nabi SAW bersabd4 'Sesungguhnya beberopa orang

menjerumuslan diri (bergelimang) pada harta Allah tanpa jalan yang

benar, malra bagi merekn neraka pada hari Kiamat kelak."

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "Mcka sesungguhnya seperlima untuk Allah
dan Rasul-Nya." Maksudnya, Rasul yang melakulmn pembagian

tersebut). Ini adalah pandangan knam Bukhari yang memilih salah

satu pendapat tentang penafsiran ayat tersebut. Adapun pendapat

mayoritas ahli tafsir batrwa huruf lam padakata, J'b?,(untuk Rasul)

bermakna kepemilikan. Artinya, bagian l/5 dari 1/5 rampasan perang

(ghanimoh) adalah untuk Rasul" baik beliau ikut dalam peperangan

atau tidak. Akan tetapi apakah beliau memilikinya atau tidak? Ada

dua pendapat dalam madz:hab Syafr'i. Imam Bukhari cenderung

memilih pendapat kedua lalu menyebutkan dalil-dalil yang

menguatkannya.
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Ismail Al Qadhi berkata, "sesungguhnya firman Allah dalam

surah Al Anfaal [8] ayat +t, JsJ]p i-#.i tU '4 v'fi ryXjttt

{Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai

rampasan perang, maks sesungguhnya l/5 untuk Allah dan Rasul)

tidak dapat dijadikan hujjah bagi yang mengatakan bahwa ll5
ghanimah menjadi hak milik Nabi SAW, karena Allah juga berfirman

dalam surah Al Anfaal [8] ayat t, J?:]t)n lfili # ..t6'li ,f '$ti?
(IrIerekn bertanya kepadamu tentang rompasan perang, kntakanlah

rampasqn perong untuk Allah dan Rasul-Nya). Sementara para ulama

sepakat ketika bagian 1/5 belum ditetapkan maka Nabi membagi

ghanimah untuk prajurit yang ikut berperang sesuai dengan hasil

ijtihadnya. Lalu ketika bagian 1/5 ditetapkan maka jelaslah bahwa 4/5

bagian daripada ghanimah untuk prajurit, tidak ada seorang pun yang

bersekutu dengan mereka pada bagian itu. Adapun sisanya (1/5)

dinisbatkan kepada Nabi SAW sebagai isyarat bahwa bagian ini bukan

untuk para prajurit, bahkan penggunaannya diserahkan kepada

pendapat Nabi SAW. Demikian pula yang berlaku kepada para imam

(pemimpin) sesudahnya. "

Perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah dinukil pada

bab pertama, dan para ulama sepakat bahwa huruf lam pada kata, oil,

(untuk Allah) sekadar untuk tabarruk (mengharapkan keberkahan),

kecuali pendapat yang dinukil dari Abu Al Aliyah bahwa dia berkata,

"Harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian, kemudian bagian

yang ll5 dibagi dua; I bagian untuk Allah, yaitu untuk orang-orang

fakir, dan bagian Rasul adalah untuknya. Kemudian bagian untuk

Rasul digunakan oleh para imam (pemimpin) yang memegang

kekuasaan sesudah beliau wafat, menurut kebijakan imam yang

bersangkutan.

,#-?16 ,Lit-tt"-n;1u:,htl*t y il' ,rl,; i,rr lill i6
(Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya alat adalah pembagi serta

penyimpan dan Allah yang memberi."). Lafazh-lafazh ini tidak

disebutkan dalam satu redaksi hadits, bahkan diambil dari dua hadits.
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Kalimat, bd tlUJ{ (Sesungguhnya aku adalah pembagi) adalah

penggalan hadits Abu Hurairah yang disebutkan pada bab di atas.

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu dari hadits

Abu Muawiyah dengan lafazh, r#-1rr1.'-,ri r:i 6l: (Sesungguhnya

alat adalah pembagi dan Allah yang memberi). Sedangkan kalimat,

di it'i ,loie $ UJi1(Sesungguhnya aku adalah penyimpan dan Allah

yong memberi) adalah penggalan hadits Muawiyah di atas. Lafazh ini
akan dinukil melalui ssnad yang maushul pada pembahasan tentang

berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits:

Pertama, hadits Jabir yang dinukil melalui beberapa jalur
periwayatan. Pada hadits ini Syu'bah hendak menjelaskan perbedaan

riwayat tentang; apakah laki-laki Anshar tersebut hendak memberi
nama anaknya Muhammad atau Al Qasim. Kemudian dia mengisyarat
kan bahwa yang lebih kuat adalatr laki-laki itu hendak memberi nama

anaknya Al Qasim. Kesimpulan ini didasarkan kepada riwayat Sufian
Ats-Tsauri dari Al A'masy bahwa laki-laki yang dimaksud memberi
nama anaknya Al Qasim. Pendapat ini didukung oleh pandangan logis
bahwa mereka tidak mengingkari sikap laki-laki Anshar tersebut
kecuali karena perbuatannya memberi nama anaknya Al Qasim, sebab

hal ini berkonsekuensi batrwa dirinya dipanggil Abu Al Qasim.
Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

,4 Ab'^!Jc :J'6iilbr\r tt1:ylai, 

"-y 
efuiA (Syu,bah

berlrata dalom hadits Manshur, 'Laki-laki Anshar itu berl@tq, "Aku
membowanya di atas pundakku".'). Hal ini berkonsekuensi bahwa

hadits itu adalah riwayat Jabir dari laki-laki Anshar, berbeda dengan

riwayat periwayat lainnya yang menyatakan bahwa hadits itu
bersumber dari Jabir sendiri.

'# #i \6"4 :pj,61luushain berkata,*Alat (Nabi

SAW) diutus sebagai pembagi yong membagi di antara kalian".) lni
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adalah riwayat Syu'bah dari Hushain seperti yang akan disebutkan

pada pembahasan tentang adab.

;Fe iJ 1,lmr berkata). Dia adalah Amr bin Marzuq (salah

seorang guru Imam Bukhari). Jalur riwayatnya ini telah disebutkan

dengan sanad yang maushul oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al

Mustakhraj. Seakan-akan Syu'bah sekali waktu menceritakan hadits

itu dari salah seorang gurunya tanpa menyebut gurunya yang lain, dan

sekali waktu dia menyebutkan semuanya dengan memerinci menjelas

kan secara rinci lafazh riwayat masing-masing.

*'$L;J | (Kami tidak menyejukl<nn matamu), yakni kami tidak

rnemuliakanmu dan tidak pula membuat matamu sejuk karena hal itu.

Pada pembahasan tentang adab dari jalur lain dari Jabir ditambahkan,

f ;t *'eJi;,:'* i$U{Jt|'rl.t }o n' ,P ,;lt'tsi lsrtungguhnva

Nabi SAW berkata kepada loki-laki Anshar, 'Namailah analonu

Abdurrahman'.).

Kedua, hadits Muawiyah yang mengandung tiga hukum;

Barangsiapa yang ingin diberi kebaikon oleh Allah niscaya orang itu

dijadikan paham tentang agama. Penjelasannya telah dikemukakan

pada bagian awal pembahasan tentang ilmu, dan akan dijelaskan pada

bagian akhir pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an

dan Sunnah. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat padalafazh

"Allah yang memberi dan oku pembagf." Bagian ini pula yang

menjadi kesesuaian hadits-hadits di atas dengan judul bab'

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA tentang sabda Nabi SAW,"Aktt

tidak memberi kepadamu dan tidak pula mencegahmu. "

'Stai rj;sl"ulir; 'jd (Aku tidak memberi kepadamu dan tidak

pula mencegahmu). Dalam riwayat Ahmad dari Syuraih bin An-

Nu'man dari Fulaih 
-pada 

bagian awalnya- disebutkan, o-Uli,ir ii,r1

(Dan Allah pemberi). Maknanya, aku tidak mengambil kebijakan di

antara kamu dalam memberi atau mencegah berdasarkan keputusanku

sendiri. Sedangkan kalimat, "sesungguhnya aku ini hanyalah

676 - FATIII'L BAARI



pembagi, aku menempatknn (memberiknn) dimana aku diperintahksn"
yakni aku tidak memberi seseorang dan tidak pula mencegahnya

kecuali atas perintah Allah.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Hammam dari Abu Hurairah
It

dengan lafazh, 0jt-, Il Lii is! (Sungguh aku tidak lain adalah

penyimpan).

Keempat, hadits Khaulah Al Anshariyah RA tentang beberapa

laki-laki yang menjerumuskan diri pada harta Allah tanpa melalui
jalan yang benar.

al-tS":\t l'* t (Dari Khaulah Al Anshariyah). Dalam riwayat

Al Ismaili disebutkan Khaulah binti Tsamir Al Anshariyah. Pada

bagian awalnya ditambahk*, ...)t-; t';t1.,it:l?pe ,eltl (Dunia ini

hijau dan monis, sesungguhnya beberapa orang...). Imam At-
Tirmidzi meriwayatkan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Al Walid, aku

mendengar Khaulah binti Qais yang saat itu sebagai istri Hamzah bin
Abdul Muththalib, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, W *W'e')j ,4'i'!ti,^iaU,Af ii,*"a'ra-'JrJr r.ia iit

jr-tr ll i;Uilr |7"{ A dy":):t rirr J6 'U* 
^a'ort3 (Sesungguhnya

harta ini hijau dan manis, barangsiapa mendapatkannya sesuai

halmya molcs diberkahi baginya, beropa banyak orang yang

tenggelam pada apa yang diingini oleh dirinya dari harta Allah dan

Rasul-Nya, dan tidak ada baginya pada hari Kiamat kecuali neraka).
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih, Abu Al Walid nama

nya adalah Ubaid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sejumlah ulama membedakan antara

Khaulah binti Tsamir dengan Khaulah binti Qais. Dikatakan
sesungguhnya Qais bin Qahd bergelar Tsamir. Hal inilah yang

ditandaskan oleh Ali bin Al Madini. Atas dasar ini maka dia adalah

nama safu orang.

Kata 'khudrah' diberi huruf ta' di bagian akhir (untuk
menunjukkan jenis perempuan) karena kata itu menjadi sifat kata
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'ghanimah', dalilnya adalah lafazh, i' i*',V (Dari harta Atlah).

Akan tetapi ada pula kemungkinan maknanya lebih luas daripada itu.

Kalimat "dari harta Alloh" adalah kalimat yang menunjukkan kepada

subjek namun ditempatkan pada posisi kata ganti (dhamir). Hal ini
sebagai isyarat bahwa tidak patut menjerumuskan diri pada harta

Allah dan Rasul-Nya dan menggunakannya sesuai keinginan nafsu

semata. Sedangkan kalimat, *Tidak ada baginya hori kiamat lcecuali

nerakfl" merupakan hukum yang terkait dengan sifat yang sesuai,

yaitu; "Menjerumuskan diri pada harta Allah", maka hal ini memberi

asumsi bahwa perbuatan ini benar-benar melampaui batas yang wajar.

,9 *f iO e.o*:;*t;" (Menjerumusknn diri pada harta Allah

tanpa cara yong benar). Maksudnya, mereka menggunakan harta

kaum muslimin dengan caxa ynag batil. Hal ini lebih umum daripada

membagi atau yang lainnya. Dari sini terjadi kesesuaian dengan judul

bab.

Catatan:

Al Karmani mengatakan batrwa kesesuaian hadits Khaulah

dengan judul bab tidak jelas. Mungkin kesesuaian itu disimpulkan dari

kalimat, "Menjerumuslan diri pada harta Allah dengan tanpa cara

yang tidak benar", yakni tanpa pembagian yang benar. Lafazh ini
meski bersifat umum, tetapi kita membatasinya pada makna 'pem

bagian', agar sesuai dengan judul bab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pada dasamya kita tidak butuh

legitimasi seperti itu, karena kalimat "dengan cqra yang tidak benar"

telah mencakup gambaran yang disebutkan, sehingga boleh dijadikan

hujjah untuk mempersyilatkan keadilan pembagian pada hana benda

.fai' dan ghanimah dan mengikuti apa yang disebutkan dalam Al

Qur'an dan Sunnah. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkannya

dengan maksud memperingatkan dan mengancam orang yang

menyelisihi hal itu.

t
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Pelaiaran vans Dapat Diambil

1. Hadits-hadits ini memberi faidah bahwa antara nama dan yang

dinamai terdapat kesesuaian. Akan tetapi tidak berkonsekuensi

berlaku dalam segala hal.

2. Orang yang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang

tanpa pembagian imam, maka dia tergolong durhaka.

3. Peringatan terhadap penguasa agar tidak mengambil harta

dengan jalan yang tidak benar, atau menghalanginya dari yang

berhak menerimanya.

8. Sabda Nabi SAWruDihalalkan Bogi Kamu Rampasan Perang"
dan Firman Allah, "Alhh Menjanjikan Kepada Kamu Harta

Rampasan yang Banyak yang Dapat Kamu AmbiP'.
(Qs. Al tr.a+L [48]: 20) Hal Ini Berlaku Umum Hingga Rasul SAW

Menjelaskannya

:iu;'F;yht * dt* ^;ht*., €:Ati:r'.i *
yq';; J\#,i )\t )a'W'; €\:rt.1;-jr

3119. Dari Urwah Al Bariqi RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebailan, pohala dan

rampasan perang hingga hari Kiamot."

sy:JG *t y\t -* )i'r Jir"oi A\t *ri;-) ,;j a
qltt ,;:rX.'k3 >'"';3',lk sYt ,;:fi. ,s4 l" ,sF &

;r' J=* € 6')tK'iA ',ti. €,i
3l20.Dari Abu Hurairah RA O**" **ulullah seW U".ruUau,

"Apabila Kisra binasa malca tidak ada Kisra sesudahnya, apabila
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Kaisar binasa maka tidak ada Kaisar sesudahnya. Demi Yang jiwalat
berada di tangan-Nya, sungguh perbendaharoan keduanya akan

dinaJkohkan di jalan Allah."

*\t ** it Jy, Jv:Jva ir 'q:ri1,^-. / /re *'4 )''t3',ls riy, ,i:.u; 6fi x ,sF itt. t;y,*;

i, W eb:)rk "rr{ :yr * olryitlj
3121. Dari Jabir bin Samurah RA dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Apabila Kisra binasa maka tidak ado Kisra sesudahnya,

apabila Kaisar binasa malra tidak ada Kaisar sesudahnya. Demi Yang
jiwaht berada di tangan-Nya, sungguh perbendaharaon keduanya

alran dinatlrahkan di jalan Allah'."

* \t ,k lt J;, j6 
' 

jd L#L ?nt ,yr l' 1" / /rc *
.€.atd.+1 ,*,

3122. Dari Jabir bin Abdullah RA dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda,' Dihalalkan b agiht ghanimah (r ampas an perang) ."

,ii "l-1ryi,it,k ltJ;rLle?nr qrr;:; dj E
b'Ai I e3,i./' 

"ote*r & e*c 4 iu' 
'Jk

J$ 6'{ : c; ,t!t * A.T';'ti z?)t L't 
"ur:,ry

a1*'ri ;i'u,
3l23.Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah;* Oerr"OUn

*Allah menjamin bagi yang berjihad di jolan-Nya dimana tidak ada
yang mengeluarkannya kecuali jihad di jalan-Nya dan membenarkan
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kalimat-Nya, untuk memasukkannya l@ dalam surga, atau
mengembalikannya ke tempat dimana dia keluor dorinya bersama apa
yang dia dapatknn dari pahala atau rampasan perang."

:j-'i y\t ,k yt J;riv ,iu.:; hr d;;; ,rj r
t ) :?;t'r W p;,*,t :y/.;w,$<t, C U,?
ri A;, e'; {t G; ,t Y;i,ti ,Ari *, u'o:j ai x-}

;pt'uGi .t;; .6i)r F;i 7y"ri,1ir 6frrLi
.'r;U $itl\ dll :.,.:ix ,Sui .u; "u A;'ri ;at ;t*

'Y, ,rgt ui ilr lrf i
3124. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 't{abi SAW

bersabda, 'Salah seorang nabi melalatkan perang sercrya berkata
kepada kaumnya, 'Janganlah mengilrutilru seseorong yang baru saja
menikah dan dia ingin melakukan malam pertoma sementara belum
sempat melakuksnnya, tidok pula seseorang yang membangun rumah
dan belum memasang atapnya, atau seseorangyang membeli kambing
atau khalifat (unto hamil) sedang dia menunggu kclahirannya. Lalu
nabi itu berperang. Ketika mendekati lumpung, waku shalat Ashar
tiba atau hampir tiba. Beliau berkata kepada matohari,
'Sesungguhnya engkau diperintah dan alat diperintah. Ya Allah
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tahanlah ia untuk kami'. Maka matahari ditahan hingga Allah

memberi kemenangan atas mereka. Rampasan perang dikumpulknn,

lalu datang -yakni api- untuk menghangusknnnya, namun api itu tidak

dapat menghanguskannya. Sang nabi berkata, 'Sesungguhnya di

antara knlian ada yang mencuri rampasan. Hendaklah seorang laki-

laki dari setiap satu knbilah membaiatku', lalu tangan dua atau tiga

orong melekat di tangan nabi itu. Beliau berkata, 'Rampasan yang

dicuri itu ada di antara kalian'. Merekn pun datang membawa emas

sebesar kepala sapi dan meletakkannya. Lalu api datang dan

membakarnya. Kemudian Allah menghalalkan rqmpasan perang bagi

kita. Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, maka

dihal alkannya untuk kita."

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW dihalalkan bagi kalian ramposan

perang). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat. Sementara

dalam riwayat Ibnu At-Tin disebutkan, "Dihalalkan untukku", dan

versi ini nampaknya lebih tepat. Karena Imam Bukhari menyebutkan

hadits dengan lafazh demikian. Kalimat ini merupakan bagian hadits

Jabir yang telah disebutkan pada pembahasan tentang tayammum.

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan apa yang dilakukan oleh

umat sebelum kita terhadap harta rampasan perang.

(Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak

yang dapat komu ambit). Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun

kepada sahabat yang turut dalam peristiwa (perjanjian) Hudaibiyah.

Ketika kembali dari Hudaibiyah mereka berhasil menaklukkan

Khaibar, seperti yang akan dijelaskan.

(Hal ini berlaku umum) yakni rampasan perang itu untuk semua

kaum muslimin yang ikut dalam peperangan.

(Hingga Rosulullah menielaskannya), yakni hingga Rasul

menjelaskan siapa yang berhak atas rampasan itu dan siapa yang tidak

berhak. Penjelasan mengenai hal itu telah disebutkan dalam firman-
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Nya, "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat knmu peroleh
sebagai rompason perong, maka sesungguhnya seperlima untuk
Allah"

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits:

Pertama, hadits Urwah Al Bariqi tentang kuda yang telah
dijelaskan pada pembahasan tentang jihad. Adapun maksud
penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh "pahala dan
rampasan perang."

Kedua, hadits Abu Hurairah, "Apabila Kisra binasa maka tidak
ada Kisra sesudahnya..." Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang tanda-tanda kenabian. Sedangkan maksud penyebutannya di
tempat ini terdapat pada kalimat,"sungguh perbendaharaan keduanya
akan dinaftahkan di jalan Allah." Perbendaharaan keduanya telah
dibagi-bagi sebagai ghonimah (rampasan perang).

Ketiga, hadits Jabir bin Samurah sama seperti hadits kedua.

Keempat, hadits Jabir bin Abdullah yang disebutkan secara
ringkas dengan lafazh, "Dihalallun bagiku rampasan perang,, yang
telah dijelaskan pada pembahasan tentang tayamum.

Kelima, hadits Abu Hurairah, "Allah memberi jaminan kepada
orang yang berjuang di jalan-Nya." Hadits ini telah dijelaskan pada
bagian awal pembahasan tentang jihad. Adapun maksud penyebutan
nya di tempat ini terdapat padalafazh di bagian akhir, ,,Dari pahala
atau rampasan perang."

Keenam, hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang Nabi SAW
yang menyerang suatu perkampungan.

:{'tt 4 ,1 tp (Salah seorang nabi melakuknn perang).

Maksudnya, hendak melakukan peperangan. Nabi yang dimaksud
adalah Yusa' bin Nun seperti dinukil oleh Al Hakim dari jalur Ka'ab
Al Ahbar, dan dalam riwayat itu dijelaskan pula nama kampung yang
diperangi seperti yang akan disebutkan. Kandungan pokok riwayat ini
disebutkan pula dari jalw marfu' dan shohih yang dinukil oleh Ahmad
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dari Hisyam dari Muhammad bin sirin, dari Abu Hurairah, dia

berkata, i *A,11. fl)-# duiSJr 
'01 ,{i }o n' 

"lr, }' 
J'P:)'Jtt

/P, ? Jl.')L' ,!,A tsj (Rasulultah SAW bersabda, "sesungguhnya

matahari tidak ditahan untuk seseorang kecuali untuk Yusa' bin Nun

pada malam-malam dia berjalan menuju Baitul Maqdis). Ibnu

Baththal mengemukakan pandangan yang menyalahi pendapat umuln,

dimana pada bab "seseorang Minta Izin kepada Imam", dia berkata,

"semakna dengan ini, hadits Dawud AS bahwa beliau berkata pada

peperangan yang dilakukannya, 'ti ,1* il ll;t 
'&.'U; U iif; f

qkJ-|ji ftti {. (Janganlah mengikutiku seorang yang baru saia

menikah dan belum melakukan malam pertama, atau telah

membangun rumah dan belum menempatinya). Aku tidak mendapat

kan keterangan yang dia sebutkan dinukit melalui sanad yang marfu' .

Akan tetapi Al I(hathib meriwayatkan dalam kitabnya Dzammu An-

Nujum dari Abu Hudzaifah dan Al Buhhari dalam kitabnya Al

Mubtada' dari Ali, dia berkata, 4At :A 'b W- oi \t\il'lL
,b''4,F *'ibi os! ,*?trt a'pti I*4:6 eeJ,: $rt6 ,n4sqt'L

'&t'F" t ;ii)rs J*?b ,4t ,roi:irs;ixa oi ;yui; 'b 
tW

'dJ'+6Lb'5ia' Jl ,;Jti ;&,k'ti3it:s orhl,ei q,u+-oA

l+9'&'*r,t(i;$rqlr, iiqlr ,$t til(I' d s-y'o:J:tt(suatu

kaum meminta kepada Yusa' untuk memperlihatkan kepada mereka

tentang awal mula penciptaan dan ajal-aial mereka. Maka dia

memperlihatkan hal itu kepada merekn di air yang berasal dari owan

yang diturunkon Altah kepadanya. Maka setiap salah seorang mereka

mengetohui kapan dia meninggol dunia. Mereka pun tetap dalam

keadaan demikian hingga Dowud memerangi mereka di atos

kekufuran. Mereka mengeluarkan orang yang belum meninggal

menemui Dowud dan berperang di pihak Dawud, bukan dipihak

merelra. Akhirnya Dowud mengadu kepada Allah dan berdoa kepado-

Nya. Malra motqhari ditahan atas merekn. Wahu siang ditambah dari

yang semestinya. Lalu waktu tambahan bercampur antara malam dan
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siang. Akibatnya terjadi kerancuan dalom perhitungan mereko). saya
(Ibnu Hajar) katakna bahwa sanadiwayatini sangat lemah.

Hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan dalam riwayat Imam
Ahmad lebih tepat dijadikan pegangan. Sebab para periwayat dalam
sanad-nya dijadikan hujjah dalam Slrohih Bukhari. Maka yang
menjadi pegangan bahwa matahari tidak ditahan kecuali untuk yusya'
bin Nun. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan Ibnu
Ishaq dalam kitab Al Mubtada'dari yatrya bin Urwah bin Az-zubair
dari bapaknya, oi.u',ry.'ot iji S!)4 *, *bre;';i tl.i iirr of

tilff'4'0, Et?t €.'&, o,gi ,:4t{-crl'r;it'rk ,? *ir" C at;-
', ,'.i,, tot .i. i. I o -. tt

(sesungguhnya Allah t@tika memerintahkan Musa untuk berjalan
membawa bani Isra'il, Allah memerintahkan kepadanya agor
membawa tabut (peti) Yusuf, tetapi mereka tidak mendapatkannya
hingga fajar terbit. sementara bani Isra'il dganjitran untuk berjalan
bersamanya saat fajar terbit. Maka Musa berdoa kepada Rabb-nya
untuk mengakhirkan terbitttya fajar hingga merelm menyelesaikan
uruson Yusuf, Akhirnya Allah mengabulkowrya). sebab pernyataan
"Matahari tidak ditahan lcccuali untuk Yrxya' bin Nun, hanyalah
berkaitan dengan tenggelamnya matahari. Kalimat itu tidak menafikan
kemungkinan waktu terbitnya fajar diundur untuk selain yusya'.
Peristiwa ditahannya matahari untuk yusya' demikian masyhur
hingga Abu Tamam berkata dalam syairnya:

Demi Allah aku tidaktahu

Apakah mimpi s eoratng yang tertidur

Yang engkau tampakkan kcpado komi

Atsulwh Yusya' qda di antara rombongan.

Pernyataan di atas tidak bertentangan dengan apa yang dinukil
Yunus bin Bukair dalam Az-Ziyadat (tambahan-tambahan)nya

terhadap kitab Maghazikaryalbnu Ishaq, L:i *3 rlb l,t .,p .-'ilr ,lf
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tb;J ,o;At o\? e'?:tti 6i & et 4t oii fi :tr t'ry U; ';i
'*lt t)?t ,;',-..J*Jl o-*til lsesrngguhnya ketika Nabi SAlil

mengabarkan kepada kaum Quraisy pado subuh isra' bohwa dirinya

melihat trafilah dagang milik Quraisy, dan kafilah itu aknn sampai

saat matahari terbit, makn beliau pun berdoa kepada Allah. Saat itu

matahari ditahan hingga rombongan tersebut masuk [Makkah).

Sanad riwayat int munqathi'(terputus).Akan tetapi dalam kitab

Al Ausathkarya Ath-Thabarani disebutkan dari hadits Jabir, "rnhtbi

* eba c.';tarJSrr ';i Pi f n1)* (Sesungguhnya Nabi SAW

memerintahknn matahari, malm matahari pun mundur sesaat dari

w alctu s iang). Sanad-nya has an.

Riwayat ini mungkin digabungkan dengan riwayat terdahulu

batrwa pembatasan pada kalimat, "sesungguhnya matohari tidak

ditahan kecuali untuk Yusya' bin Nun" dipahami hanya berlaku bagi

para nabi sebelum Nabi kita SAW, dimana matahari tidak pemah

ditahan kecuali untuk Yusya'. Akan tetapi hal ini tidak menafikan

batrwa matahari akan ditahan sesudah itu untukNabi kita SAW.

Ath-Thahawi, Ath-Thabari dalam kttab Al Kabir, Al Hakim, dan

Al Baihaqi dalam Y'rtab Ad-Dala'il dai Asma' binti Umais, bahwa

Nabi SAW berdoa ketika tidur di lutut Ali dan luput darinya shalat

Ashar, maka matahari dikembalikan hingga Ali shalat kemudian

matahari terbenam kembali. Kejadian ini merupakan mukjizat yang

lebih hebat (daripada peristiwa tertahannya matahari). Ibnu Al Jauzi

melakukan kekeliruan karena mencantumkan riwayat ini dalam kitab

Al Maudhu ar. Kesalahan serupa dilakukan oieh Ibnu Taimiyah dalam

kttab Ar-Radd Alaar-Rm,vafidh. Dia mengatakan hadits ini palsu

(maudhu).

Iyadh meriwayatkan bahwa matahari pemah dikembalikan

untuk Nabi SAW pada perang Khandaq. saat itu beliau bersama para

sahabat sangat sibuk dan tidak sempat melakukan shalat Ashar hingga

matahari terbenam. Lalu Allah mengembalikan matahari untuknya
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hingga beliau SAW shalat. Demikian yang dia katakan dan dia
menisbatkannya kepada Ath-Thatrawi. Sementara yang saya lihat
dalam kitab Musykil Al Atsar oleh Ath-Thahawi sama seperti yang
telah saya sebutkan dari hadits Asma'. Jika keterangan yang dia
katakan terbukti akurat, maka ini adalah kisah yang ketiga dalam
masalah ini.

Disebutkan pula bahwa matahari ditahan untuk Musa ketika
membawa Tabut (peti) Yusuf seperti yang baru dikemukakan. Lalu
dinukil pula bahwa matatrari pernah ditatran untuk Sulaiman bin
Dawud AS sebagaimana disebutkan Ats-Tsa'labi, kemudian Al
Baghawi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ali berkata kepadaku, apa
yang srlmpai kepadamu tentang firman Allah yang menceritakan
keadaan Sulaiman AS,'Kembalikanlah io kepadofuZ' Aku berkata,
'Ka'ab berkata kepadaku; sesungguhnya Sulaiman memperlombakan
14 ekor kuda dan matahari terbenam sebelum beliau shalat Ashar.
Maka kuda itu diperintahkan untuk dikembalikan lalu ia menebas kaki
dan leher-lehernya lalu membunuhnya. Akibatnya Allah mencabut
kekuasaannya selama 14 hari karena telah menzhalimi kuda,. Ali
berkata, 'Ka'ab berdusta, hanya saja maksud Sulaiman adalah berjihad
melawan musuhnya, lalu dia sibuk mengatur barisan kuda hingga
matahari terbenam, maka dia berkata kepada dua malaikat yang
diwakilkan kepada matahari dengan izfi Allah atas mereka;
Kembalikan ia kepadaku. Keduanya mengembalikan matahari
kepadanya hingga beliau shalat Ashar pada waktunya. Sesungguhnya
nabi-nabi Allah tidak berbuat ztralim, dan tidak memerintahkan
berbuat zhalim'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa atsar ini disebutkan oleh
sejumlah ahli hadits tanpa komentar tentang keakuratannya. Hanya
saja mereka menyebutkan dengan tegas bahwa trbnu Abbas berkata,
"Aku berkata kepada Ali." Meskipun demikian, akurasi hadits ini
tidak dapat dibuktikan, baik dari Ibnu Abbas maupun yang lainnya.
Pandangan akurat yang dinukil dari mayoritas atrli tafsir baik dmi
kalangan sahabat mauprm ulama sesudah mereka, bahwa yang
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dimaksudkan dari kata ganti jenis perempwm yang terdapat pada

lafazh,,,t \ ti'ii) (ke mb al i tran i a ke p ad ala) adalah kuda.

afl'g;.|iS lBaru menikahi wanita).Lafazh Budh a digunakan

dengan makna kemaluan, pemikahan dan jima'. Ketiga makna itu

terkandung dalam kalimat di atas. Kata budh'z digunakan pula dengan

makna mahar dan tatak (cerai). Al Jauhari berkata, "Ibnu As-sil&it

berkata, 'Kata budh'u bermakna nikah'. Dikatakan 'malaka fulan
budh'afulanah' artinya si fulan telah menikahi si fulanah-"

4ri-tLli lOon belum melakukan malam pertama dengannya)'

Maksudnya, belum sempat menyepi bersama istrinya. Akan tetapi

pengguruum kata lamma (belum) menunjukkan adanya harapan akan

terjadi. Hal ini dikatakan oleh Az-Zamakhsyari sehubungan dengan

firman-Ny u &:# u+ lCyi fUAt (dan keimonan behnn masuk

dalam hati-hati mereka).

Sa'id bin Al Musayyab meriwayatkan dari Abu Hrrairah

(seperti dikutip oleh An-Nasa'i, Abu Awanatr dan Ibnu Hibban), )

4.,YU {:ifl ulit,4:?u- lj t':ts i. h}.fi- {ria"* patut basi

Seseorang yqng membangun rumah dan belum menempatfurya serta

orang yang menikahi wanita dan belum melahtkan malam pertarna

de ngannya [mengilatti kami untuk b erp er angJ).

Pernyataan "belum melahtl<an malam pertama" memberi

asumsi adanya perbedaan hukum antara sesudatr melalarkan malart

pertama dengan sebelumnya, dan perbedaan antara keduanya cukup

jelas. Meskipun setelah malam pertama terkadang hati masih saja

terpaut, tetapi umumnya tidak sama seperti sebelumnya.

?ry'1| @nta hamit). Khalifaat bentuk jarnak dari kata

tfiaalifuh artinya unta yang sedang hamil, dan terkadang diguakan

pula untuk selain unta. Kata "atau" pada kalimat "kambing atau tmta

hamil,', menunjukkan macirm-macalnnya. Pada kalimat ini, kata
..kambing,, tidak diberi sifat "hamil". Barangkali hal ini dilakukan
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karena tetah diindikasikan oleh kata sesudahnya. Mungkin pula

kalimat berlaku secara mutlak (yakni baik kambing yang hamil
ataupun tidak hamil), karena kambing tidak begitu sabar sehingga

dikhawatirkan akan sia-sia, berbeda dengan unta yang tidak
dikhawatirkan kecuali sedang hamil. Kemungkinan lafazh "atau"
menunjukkan keraguan, yakni apakah kambing yang tidak hamil atau

unta yang hamil. Demikian dikatakan oleh sebagian pensyarah,

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa kata itu menunjukkan macam-

macamnya adalah riwayat Abu Ya'la dari Muhammad bin Alla', "I1

LlJ" \i'F.'tt'e 'i k: @o" tidak pula seseorang yang memiliki

kambing, sapi atau unta yang hamit).

t;i lneUau berperang). Maksudny4 beliau berperang bersama

paxa pengikutnya yang tidak memiliki sifat sifat seperti yang

disebutkan.

-:jt 
4 ti lUendelcati perkampung). Kampmg yang dimaksud

adalatr Ariha'. Hal ini disebutkan oleh Al Hakim dalam riwayatnya

dari Ka'ab. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan

dengan lafazh, ye ;t6,yakni pasukannya mendekati kampung itu.

i,tiU'l-J1 :u^,LJ^ll. J-;{i (Betiau berkata kepada matahari,

'Sesungguhnya engkau diperinta&... ) Dalarn riwayat Sa'id bin Al
Musayyab disebutkan, ,i3' f.# yi$'$ {naiou bertemu

musuh saat matahari akan terbenam). Al Hakim menjelaskan dalam
riwayatnya dari Ka'ab mengenai penyebab hal itu, bahwa beliau SAW

bersabda, a# bf .,*i.iljr ,:':st6,i1.iljr t-t-,,,st it eit C J,*:ilt
,H, ,y*u (Sesungguhryo brliou ro*poi ke kampung ,oo, ,rOo, poao

hari Jum'at, matahari hampir-hampir terbenam dan mqlam hampir
masuk). Berdasarkan riwayat ini jelaslah makna perkataannya, "Dan
aku diperintah." Perbedaan perintah untuk benda mati dengan orang
yang berakal adalah bahwa perintah untuk benda mati bersifat
ketundukan, sedangkan perintah untuk orang yang berakal adalah
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perintah taklif (pembebanan). Pembicaraan nabi tersebut dengan

matahari bisa dipahami dalam arti yang sebenarnya, bahwa Allah
menciptakan pada matahari kemampuan membedakan atau

kemampuan mengetahui, seperti akan dibahas lebih lanjut pada

pembahasan tentang fitnah dan cobaan tentang sujudnya matahari di
bawah Arsy dan meminta izin untuk muncul kembali. Ada pula

kemungkinan hal itu hanyalah sebagai penghadiran dalam jiwa atas

sesuatu yang bersifat absolut, yakni matahari tidak mungkin berubah

dari kebiasaanya kecuali karena kejadian luar biasa. Hal ini sama

seperti perkataan seorang penyair:

Unta mengadu kepadalu akan panjongnya perialanan.

Oleh karena itu Nabi berkata, "Ya Allah tahanlah ia (matahari)."

Kemungkinan kedua dikuatkan oleh riwayat Sa'id bin Al Musayyab,

dia berkata |fri,* 
"f e|P tlr.to3:nb,;PilVN6'$tr

*hr,'c 
'.,,f-i (ya Allah, sesungguhnya ia diperintah dan

sesungguhnya aht diperintah maka tahanlah ia untukht hingga

selesai urusan antara aht dengan mereka. Maka Allah menahan

matahari untulmya).

t-?)b riJ*t LJit' (Ya Allah, tahanlah ia untuk trami). Dalam

riwayat Ahmad disebutkan , tii ?.'r* Wr';h 1ra Ailah tahanlah ia

sesaat untuklcu), yakni sekadar aku dapat menyelesaikan keperluanku

untuk menaklukkan negeri ini. Iyadh berkata, "Para ulama berbeda

pendapat tentang 'menahan matahari' di tempat ini hingga melahirkan

beberapa pendapat, di antaranya; Pertama, matahari dikembalikan

kepada perjalanannya semula. Kedua, matahari diberhentikan. Ketiga,

gerakan matatrari diperlambat. Semua pendapat ini sirma-sama

memiliki kemungkinan untuk dibenarkan. Namun, menurut Ibnu

Baththal dan ulama lainnya bahwa pendapat ketiga lebih kuat. Dalam

biografi Harun bin Yusuf Ar-Ramadi disebutkan batrwa yang

demikian terjadi pada pertengahan bulan Juni, dimana saat itu siang

sangat panjang.
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-rtJr ,1,- -rW ,edr'** @o*pasan perong dikumpulkan

lalu datang, yalmi api). Dalarn riwayat Abdurrazzaq yang dikutip
Imam Ahmad dan Imam Muslim disebutkan, ]t 1r AAA tt 6 rrl;j
(Merekn pun mengumpulknn apa yong mereka dapatknn dari
rompasan perang lalu datanglah api). Sa'id bin Al Musayyab

menambahkan dalam riwayatnya, .luJlnlp il' *.'r;:o ryt 4 ryt€i

$k6 (Biasanya apobila mereka memperoleh rampasan perang, maka

Allah mengirim api lalu menghanguskannya).

u;vqy'ty y',1*# (Hendaklah seorang laki-laki dari

setiap satu kabilah membaiatku, lalu melekar) Dalam kalimat ini
terdapat bagian yang dihapus, dimana seharusnya adalaft dan mereka
pun membaiatnya, maka melekatlah tangan dua orang... dan
seterusnya.

:?r t[lUy (Lalu tangan dua atau tiga orang meleknt).

Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan, {t*t\i FrU"Uy (Maka

melekntloh tangan satu atau dua orang). Sedangkan dalam riwayat
Sa'id bin Al Musayyab disebu&an, o7-i1(Tongan dua orang) yakni

tanpa ada unsur keraguan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Allah menjadikan melekatnya
tangan sebagai tanda pencurian harta rampasan perang. Ini
menunjukkan bahwa pencurian akan tetap melekat padanya hingga
pelakunya membebaskan diri dari perbuatannya. Atau menunjukkan
bahwa tangan itu patut diberi sanksi dan pemiliknya mesti ditahan
hingga ia menyerahkan barang curiannya kepada imam. Ini adalah
jenis kesaksian tangan atas pemiliknya pada hari Kiamat.

ir-.Ui' 'e(Rampasan yang dicuri itu ada di antara katian).

Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab ditambahk*, tjiir'J-+t ,\tit
(Keduanya berksta, 'Benar! Kami telah mencuri ratnpasan'.).
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'Pi'j .qj;lil'tt )rb c,,W ,6*i:-lJ' ei;u lit ,y oix rlw

idr Ultt lUrrrka pun datang membawa emas sebesar kepala sapi

dan meletakkannya. Lalu api datang dan membakarnya. Kemudian

Allah menghalalknn ramposan perang kepada kita). Dalarn riwayat

An-Nasa'i disebutkan , (;Liiirr t1 'eli y Pt * in,,tw lt lvit'$
Cb'rib t:*i ..Jl'Vtz;">j ;rsst (Pada saat itu Rasulullah SAW

bersabda, "sesungguhnya Allah memberi makan lrepada kita [dari
hasilJ rampasan perong sebagai rahmat dan keringanan bagi kita.").

g 4bii -:i*i tlii* 61, llttah melihat kelemahan dan

lretidalunampuan kita malm dihalalkannya bagi kita). Dalam riwayat

Said bin Al Musayyab disebutkan '*' tsl:41Xettka Allah

melihat kelemahan kita). Hal ini memberi asumsi bahwa

menampakkan kelemahan di hadapan Allah merupakan suatu

keutamaan. Umat ini mendapat keistimewaan berupa dihalalkannya

rampasan perang. Hal ini sejak perang Badar. Sehubungan dengan ini

turunlah ayat,"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang

telah lramu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baill'(Qs. Al
Anfaal t8l: 69). Berdasarkan ayat ini diketahui bahwa Allah telah

menghalalkan rampasan perang bagi mereka. Masalah ini telah dinukil

dalam hadits shahih dari Ibnu Abbas.

Pada bagian awal pembahasan tentang ketetapan bagian

seperlima rampasan perang telah saya jelaskan bahwa rampasan

perang yang pertama kali dibagi menjadi 5 bagian adalah rampasan

yang didapatkan oleh ekspedisi Abdulah bin Jahsy, yaitu dua bulan

sebelum perang Badar. Penjelasan ini mungkin dipadukan dengan

keterangan Ibnu Sa'ad (yakni membagi rampasan perang menjadi 5

bagian pertama kali diterapkan pada perang Badar), bahwa Nabi SAW

mengakhirkan pembagian rampasan perang yang didapat oleh

ekspedisi tersebut hingga kembali dari perang Badar, lalu beliau

membaginya bersamaan dengan rampasan perang Badar.
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Al Muhallab berkata, "Pada hadits tersebut terdapat keterangan

bahwa fitnah dunia dapat mempengaruhi jiwa dan menjadikannya
kalut serta mencintai kekekalan hidup. Karena orang yang telah
menikahi wanita dan belum melakukan malam pertama ataupun telah
melewati malam pertama namun masih dalam masa-masa bulan madu,

maka hatinya akan terpaut untuk kembali kepada wanita itu, dan

syetan menyibukkan hatinya sehingga melalaikannya dari perbuatan

taat. Demikian pula halnya dengan urusan dunia yang lain."

Apa yang dikatakan oleh Al Muhallab cukup baik, hanya saja

pernyataannya, "dan sesudah melewati malam pertama tapi masih

dalam masa-masa bulan madu" kurang tepat karena menyalahi

riwayat. Dalil yang menunjukkan bahwa perkara tersebut berlaku
umum pada semua kepentingan dunia adalatr riwayat Said bin Al
Musayyab. Dalam riwayat ini terdapat tambahan, L:*tlt ,!+V'i'tt
(Atau dia memiliH kcpentinganyang membuatnya kembali).

Dari hadits ini dapat ditarik pelajaran batrwa urusan penting
tidak patut diserahkan kecuali kepada oftmg yang bertekad dan

meluangkan seluruh pikiran, waktu dan energi untuknya. Karena
orang yang masih terpaut dengan sesuatu terkadang tekadnya menjadi
lematr dan semangatnya dalam ketaatan menjadi berkurang. Apabila
hati tidak menentu maka perbuatan anggota badan menjadi lemah.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Orang-orang sebelum kita berperang dan mengambil hana
benda musuh serta perlengkapan perang mereka untuk
dikumpulkan di suatu tempat dan tidak dimamfaatkan.

2. Sebagai tanda batrwa perang mereka telah diterima adalah

turunnya api dari langrt dan menghanguskan nrmpasan

perangnya. Sedangkan tanda perang mereka tidak diterima
apabila api tidak turun.
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J.

4.

Di antara sebab mengapa perang mereka tidak diterima adalah

terjadinya pengkhianatan dalam harta rampasan perang.

Allah memberi nikmat kepada umat ini dan merahmatinya
karena kemuliaan Nabi-Nya di sisi-Nya dengan menghalalkan
rampasan perang, tidak menampakkan pelaku pencurian harta
rampasan, dan menyembunyikan aib mereka berupa perang
yang tidak diterima.

Para tawanan termasuk rampasan perang yang dimakan api.
Akan tetapi pernyataan ini cukup jauh dari kebenaran. Karena
konsekuensinya adalah membinasakan anak-anak dan orang-
orang yang tidak turut berperang di antara wanita. Hanya saja

mungkin kelompok ini dikecualikan dari cakupan umum
tersebut.

Keharusan mengecualikan para tawanan dari rampasan perang
yang diharamkan. Pemyataan ini didukung oleh kenyataart
batrwa mereka memiliki budak-budak baik laki-laki maupun
perempuan. Sekiranya tidak boleh menjadikan musuh sebagai

tawanan tentu tidak akan ada budak bagi mereka. Akan tetapi
bisa saja budak-budak tersebut diperoleh bukan melalui perang.

Sebab salah satu hukum yang berlaku bagi mereka bahwa
pencuri biasa dijadikan tawanan, seperti pada kisah Yusuf.
Namun, saya belum melihat di antara pensyarah yang

menerangkan masalah ini secara jelas.

Sekelompok orang dapat dihukum karena perbuatan orang-
orang yang bodoh di antara mereka.

Hukum para nabi terkadang dikaitkan dengan perkara batin
seperti dalam kisah di atas, dan terkadang dikaitkan dengan

perkara lahir sebagaimana dalam hadits, "Sesungguhnya kalian
berperkara kepadaku. . . ". (Al Hadits).

Ibnu Baththal menjadikannya sebagai dalil yang membolehkan
membakar harta benda kaum musyrikin. Akan tetapi pernyataan

ini ditanggapi bahwa kisah terjadi pada syariat tersebut dan telah

5.

6.

7.

8.

9.
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dihapus dengan dihalalkannya rampasan perang terhadap umat

ini. Namun, saya dapat memberi jawaban bahwa tanggapan ini
bukan perkara yang tidak diketahui Ibnu Baththal, tetapi dia
menyimpulkan hukum (istimbath) dari pemusnahan rampasan

perang dengan api yang menunjukkan bolehnya membakar harta
benda kaum kafir jika tidak didapatkan jalan untuk
mengambilnya sebagai rampasan.

10. Hadits ini dijadikan dalil bahwa berperang pada akhir siang

lebih utama daripada awalnya. Akan tetapi perkara ini masih
perlu ditinjau lebih lanjut, karena yang demikian itu hanya

terjadi secara kebetulan seperti telah disebutkan. Memang benar

kisah An-Nu'man bin Muqarrin bersama Al Mughirah bin
Syu'bah tentang perang melawan Persia sangat tegas

menyatakan disukainya berperang saat matahari telah tergelincir
dan angin mulai bertiup. Maka riwayat ini telatr cukup untuk
dijadikan dalil.

9. Rampasan Perang Adalah Untukyang Ikut Berperang

'*, );j :i :'o?nt 
uy, #i6,i6 yj'*'&f i y,f

iu' ,,u" Ut'#K qi;q*tt,Ci'.Xt 6*ilir

3125. Dari Umar RA, dia berkata, "Kalau bukan akhir daripada

kaum muslimin, niscaya aku tidak menaklukkan suatu kampung

melainkan aku membagi di antara prajurit yang menaklukkannya

sebagaimana Nabi SAW membagi Khaibar."

;14*
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Keterangan Hadits:

Judul bab ini adalah lafazh atsar yang diriwayatkan

Abdwrazzaqmelalui s anad y ang s hahih dari Thariq bin Syihab,'fr 'ot

ui1J,'F';r;:,e;itr"oi ,* di6 (Bahwa (Jmar menutis kepada

Ammor, 'Sesungguhnya rampason perang untuk siapa yang ikut
berperang). Lalu disebutkannya dalam kisah.

Letak kesesuaian hadits dengan judul bab adalah bahwa Umar

telah menegaskan apa yang diindikasikan oleh otsar tersebut, hanya

saja perkara ini menurutnya tidak sesuai dengan maslahat kaum

muslimin yang akan datang, khususnya berkaitan dengan tanah. Maka
dia mewakafkan tanah itu untuk kaum muslimin dan menetapkan

pajak atas pengelolanya. Kebijakan ini dapat mengakomodir
kemaslahatan mereka. Pendapat Umar ini berdasarkan firman Allah,

ey i rii+ ji:iti (Dan orang-orang yang datang sesudah mereka).

Abu Ubaid dalam kttab Al Amwal dari Ibnu Ishaq meriwayatkan

dari Haritsah bin Mudharrib dari Umar, C;lU ori!)t'&'oi ttii lli
'i{js ,:iiJ:il).iiu, qfi'&t 1* 'i it$ ,1,*.5 (sesungguhnya dia

bermalrsud membagi tanah sawad, lalu dia bermusyawarah mengenai

hal itu, maka Ali berkata kepadanya, "Biarkanlah mereka menjadi
persiapan ftartal bagi knum muslimin." Maka dia pun meninggalkan

mereka)-

Dinukil dari jalur Abdullah bin Abi Qais, ,rp1\i';{'t|1.i'#,'oi
'), jl'* o:r3y- ept e.ri e'#t {}t io W.'ot,i'a'i'Sut

'&,,,.i'*tt, * t'ry-x f,*l>llli q o\A i?t g.i;r,ai'rJr li,vtjr
llru;it rl)t g.r:fJr a?) ,,?\\i ,--r'+b * Ui, 

":,itt 
|i'fit'd\i

eL{ ;:A;-'#; (Sesungguhnya (}mar bermal<sud membagi tanah

rampasan, maka Mu'adz berkata kepadanya, 'Sesungguhnya

membaginya menjadikan tanah itu dimiliki oleh orang-orong tertentu

dan merelra aknn segera menjualnya sehingga jatuh ke tangan
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seorang laki-laki atau seorang wanita'. Sementaro akan datang knum
yang aknn membutuhkan dori Islam berbogai kebutuhan tapi mereka
tidak mendapatkan sesuatu. Perhatikanlah perkara yang dapat
memberi maslahat bagi yong sekarang dan yang akan datang." Mako
Umar pun melihat bahwa menunda pembagian ftanah tersebutJ
adalah lebih baik. Lalu dia menetapkan pajak atas tanah itu untuk
mereko yang ikut dalam peperangan dan untuk orang-orsng yang
datang sesudahnya). Maka rzrmpasan selain tanah tetap menjadi milik
mereka yang ikut berperang secara khusus. Demikian menurut
mayoritas ulama.

Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila pasukan bantuan telah
meninggalkan wilayah Islam, tetapi mereka mendapati pasukan
sebelumnya telah memenangkan peperangan, maka pasukan yang
datang kemudian berserikat dengan pasukan sebelumnya pada harta
rampasan. Dia berhujjah dengan perbuatan Nabi SAW yang memberi
bagian kepada suku Asy'ari ketika datang bersama Ja'far dari
Khaibar. Demikian pula pembagian Nabi SAW kepada mereka yang
tidak ikut perang seperti Utsman saat perang Badar dan selain itu.

Kisatr suku Asy'ari akan disebutkan pada perang Khaibar.
Sedangkan jawaban argumentasi mereka yang berhujjah dengan kisah
ini akan dikemukakan setelatr beberapa bab. Adapun argumentasi
mereka yang berdalih dengan kisah Utsman dan kisah-kisah yang

sepertinya, mayoritas ulama telatr memberikan sejumlah jawaban, di
antaranya:

Pertama, sesungguhnya hal itu khusus bagi Nabi SAW dan
tidak bagi pemimpin sesudahnya.

Kedua, hal itu terjadi pada saat rampasan perang seluruhnya
untuk Nabi SAW, yaitu ketika turun ayat, "Mereka bertanya
kepadamu tentang rampasan perang." (Qs. Al Anfaal [S]: l)
Kemudian setelah turun ayat, "Ketahuilah sesungguhnya apa saja
yong dapat ksmu peroleh sebagai ramposan perang, maka
sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasuf' (Qs. Al Anfaal [8]:
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41), maka 415 daipada rampasan perang menjadi milik orang-orang

yang ikut dalam peperangan.

Ketiga, seandainya hal itu terjadi setelah adanya ketetapan

bagian l/5 rampasan perang, maka harus dipahami bahwa Nabi SAW
memberinya dari bagian yang l/5. Pendapat inilah yang menjadi

kecenderungan Imam Bukhari seperti yang akan dijelaskan.

Keempat, dibedakan antara orang yang sedang melakukan suatu

kepentingan yang berkaitan dengan pasukan atau atas izin imam maka

diberi bagian untuknya. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam

madzhab Imam Malik.

Menurut Ibnu Baththal, Nabi SAW tidak memberi bagian

kepada yang tidak ikut berperang selain pada perang Badar. Maka

kejadian ini merupakan pengecualian dan tidak dapat diposisikan

sebagai dasar untuk dijadikan pedoman analogi (qiyas). Sesungguhnya

beliau memberi bagian kepada ashabu safinah (orang-orang yang

menaiki perahu) karena keadaan mereka yang sangat membutuhkan.

Oleh karena itu, beliau SAW memberi kepada kaum Anshar pengganti

apa yang telah mereka berikan kepada kaum Muhajirin saat pertama

kali datang ke Madinah.

Menurut Ath-Thahawi, kemungkinan beliau ingin menyenang

kan mereka yang mendapat rampasan perang dengan apa yang beliau

berikan kepada suku Asy'ari dan selain mereka.

Semua ini berkaitan dengan harta rampasan yang bergerak.

Sedangkan pada pembahasan tentang pertanian telah disebutkan

penjelasan perbedaan tentang tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin
melalui peperangan.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Imam Syaf i berpendapat bahwa

Umar ingin menyenangkan hati para prajurit yang telah menaklukkan

negeri Sawad. Batrwasanya hukum tanah yang dirampas melalui

kekerasan adalatr dibagi sebagaimana halnya Nabi SAW membagi

Khaibar."
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Pendapat ini dibantah karena menyelisihi alasan yang
dikemukakan umar dalam perkataannyq "Kalau bukan kaum
muslimin yang datang belakangan." Akan tetapi mungkin dikatakan,
"Kalau bukan karena kaum muslimin yang datang kemudian maka
aku tidak akan menyenangkan hati para prajurit yang mendapatkan
rfimpasan perang.

Adapun perkataan Umar, "sebagaimana Nabi SAW membagi
Khaibar." Maksudnya adalah sebagian Khaibar bukan seluruhnya.
Demikian dikatakan oleh Ath-Thahawi. Dia hendak menyitir riwayat
dari Yahya bin Sa'id dari Basyir bin Yasar, iJ'fr'tf &' S,lpt'oi
ti'r",ol"[ijr ,r.;,At',,d,o,st #i ,y,JF-o, f-rfWzt j* * j
ILXG * ;o a:u;4.'*, it;:finlg P (sesungguhnya

Nabi sAW ketiko membagi Khaibar, beliau menyisihlan separohnya
untuk kebutuhannya dan orang-orang yang datang kepadanya, lalu
beliau membagi separoh yong tersisa di antara kaum muslimin. Kaum
muslimin saat itu tidak memiliki pelrerja, maka mereka menyerahkan
tanah itu lrepada orang-orang Yahudi untuk dikelola dengan bagian
separoh dari hasilnya). Maksud yang beliau sisihkan adalah yang
dibebaskan tanpa peperangan, sedangkan yang dibagi oreh beliau
adalah yang dibebaskan melalui peperangan. penjelasan mengenai hal
itu akan disebutkan dengan dalil-dalilnya dalam pembahasan tentang
peperangan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imarl Bukhari memberi judul
'Rampasan Perang untuk Orang yang Ikut dalam peperangan,.

Kemudian beliau menukil perkataan umar yang berkonsekuensi
mewakafkan tanah rampasan perang, dan ini merupakan lawan dari
judul bab." Lalu beliau menjawab sendiri bahwa yang selaras dengan
judul bab adalah perkataan {.Imar, "sebagaimana Rasulullah SAW
membagi Khaibar." Imam Bukhari hendak mengunggulkan pendapat
yang melakukan pembagian langsung. Hujjah bagi pendapat ini bahwa
orang yang akan datang dan belum ada tidak berhak terhadap
rampasan perang yang didapatkan saat itu. Buktinya orang yang tidak

FATETTL BAARI - 699



ikut perang tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang

tidak ikut saja kondisinya demikian, maka orang yang belum lahir
tentu lebih tidak berhak lagi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada pula kemungkinan Imam

Bukhari hendak memadukan antara apa yang dinukil dari Umar
(bahwa rampasan perang bagi mereka yang ikut berperang) dengan

keterangan bahwa dia berpendapat bahwa tanah rampasan tidak dibagi

tapi diwakafkan. Adapun cara menggabungkan yang dikemukakan

adalah memahami cakupan umum riwayat pertama telah dikhususkan

pada harta rampasan selain tanah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Cara penetapan dalil bagi Umar
dari firman-Nya, 'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka'

adalah bahwa huruf waw (dan) di sini berfungsi sebagai kata sambung

sehingga terjadi persekutuan dalam hal kepemilikan, lalu kalimat
'mereka berkata', berkedudukan sebagai penjelas keadaan, maka ia
bagaikan syarat unhrk mendapatkan hak tersebut. Maksudnya, mereka

berhak mendapa&annya di saat mereka memohon ampunan kepada

orang-orang terdahulu. Sekiranya kita memposisikannya sebagai

kalimat baru, niscaya konsekuensinya bahwa setiap orang yang datang

kemudian akan meminta ampunan kepada para pendahulunya, padahal

kenyataannya tidak demikian, maka jelas bahwa yang dimaksud

adalatr pendapat pertama."

Para ulama berbeda pendapat tentang tanah yang dibiarkan oleh

Umar dan tidak dibagi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dia

mewakafkannya untuk kebutuhannya, dia memberlakukan pajak tanah

itu dan dilarang untuk diperjualbelikan. Sementara sekelompok ulama

Kufah berkata, "IJmar tidak membaginya dan membiarkannya sebagai

milik orang-orang kafir yang menguasainya seraya menetapkan pajak

atas mereka." Pendapat ini telah diingkari oleh sebagian ahli hadits.
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10. Orang yang Berperang Untuk Mendapatkan Rampasan,

Apakah Pahalanya Berkurang?

'frU;\,;; ite*,lv,Fr:(iU; =Jv:F r
P.tf Jr"),,piyht * e'a,SiG,i,ii:; iur

ci :Ju" el' +i € u |ik s),,1!-: ?"l.J.d- plSrt

:, ,E q'*qJ' C ltry'ok,.FC
3126. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata, "Seorang

Arab badui berkata kepada Nabi SAW, 'Seseorang yang berperang

untuk mendapatkan rampasan, seseorang yang berperang unfuk

disebut-sebut, dan seseorang yang berperang untuk dilihat
kedudukannya, siapakah yang berperang di jalan Allah?' Beliau

bersabd4 'Barangsiapa berperang agar kalimat Allah yang lebih
tinggi mako dia berado di jolanAllah'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhad menyebutkan hadits Abu Mus4 "Seorang arab

badui berkata kepada Nabi SAW, 'Seseorang yang berperang untuk

mendapatkan rampfiscn'." Hadits ini telah dijelaskan disela-sela

pembahasan tentang jihad. Menurut Ibnu Al Manayyar, Imam Bukhari

bermaksud menerangkan bahwa tujuan mendapatkan rampasan perang

tidak menafikan dan tidak menguragi pahal4 selama dimaksudkan

untuk meninggikan kalimat AIlalL karena 'sebab' tidak berkonse-

kuensi pembatasan. Oleh karena itu, satu hukum dapat ditetapkan oleh

berbagai sebab. Sekiranya ksinginan mendapatkan rampasan perang

menafikan maksud meninggikan kalimat Allah, tentu Rasulullah tidak

akan memberi jawaban yang bersifat umum. Misalnya, beliau

mengatakan, "Barangsiapa berperang unfuk mendapatkan rampasan

maka tidak dianggap berjuang di jalan Allah."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim bahwa maksud Imam Bukhari

seperti itu tidaklah tepat. Adapun yang na{npak bahwa berkurangnya

pahala merupakan perkara yang relatif seperti yang telah dijelaskan

pada bagian awal pembahasan tentang jihad. Orang yang hanya

bermaksud meninggikan kalimat Allah tidak sama dengan orang yang

menyisipkan maksud-maksud lain seperti memperoleh rampasan

perang atau lainnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Makna lahiriah hadits adalah bahwa

orang yang berperang untuk mendapatkan rampasan -secara khusus-

maka dia tidak berada di jalan Allah, dan orang ini tidak mendapatkan

pahala. Lalu bagaimana sehingga Imam Bukhari memberi judul

tentang berkurangnya pahala?" Jawabannya telah saya sebutkan.

11.Imam Membagi Apa yang Didatangkan Kepadanya dan

Menyimpannya Untuk Orang yang Tidak Hadir atau Tidak Ada

}i ii Urif f*t ^lL\, *'"u;r oi'-$ oi;* ;r' ':? *''. \- .

q J:*) grL( q f €6,7,itu, i:':'; fA.: q

,i: it * *i: ti33L :;st'>:t3 u pv Jtt');i:'* 
^5L 

g itttt

Ft*\t,*U'
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3127. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, bahwaNabi SAW diberi

hadiah pakaian dari sutera yang dibordir dengan emas. Beliau

membagikannya kepada beberapa orang sahabatnya. Lalu beliau

menyisihkan satu pakaian untuk Makhramah bin Naufal. Tak lama

kemudian Makhramah datang bersama anaknya Al Miswar bin
Makhramah dan berdiri di pintu. Dia berkata, 'Panggilkan dia (yakni

Nabi SAW) untukku'. Nabi SAW mendengar suaranya maka beliau

mengambil pakaian dan mendatanginya lalu menyambutnya dengan

kainnya seraya bersabda, 'Wahai Abu Al Miswar, aht menyimpannya

ini untulonu, wahai Abu Al Miswar, aht menyimpannya ini untulcmu'

dan pada tingkah lakunya terdapat sesuatu." Ibnu Ulayyah

meriwayatkan pula dari Ayyub dan Hatim bin Wardan dia berkata:

Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al
Miswar bin Makhramah, "Didatangkan beberapa pakaian kepada Nabi

SAW." Dia turut menukilnya dari Ibnu Abi Mulaikah.

Keteransan hadits:

(Bab Imam membagi hartayang didatangknn kcpodanya), yakni

harta yang berasal dari orang kafir yang memusuhi kaum muslimin.

(Dan menyimpannya untuk yang tidok hadir), yakni tidak hadir

di tempat pembagian. Maksud "tidak ada" adalah tidak ada di negeri

tempat pembagian berlangsung. Ibnu Al Manayyar berkata "Hal ini
menolak pendapat batrwa hadiah hanya untuk yang hadir." Saya (Ibnu

Hajar) katakan batrwa sebelumnya masalah ini telah disinggung.

*j y h' .rp rrJr Lf '1311eti 
i l, *'y (Dari Abduilah bin

Abi Mulailrah balwa Nabi SAfi. Inilah yang menjadi pegangan, yaitu

sanad-nya mursal ditinjau dari jalur ini. Sementara dalam riwayat Al
Ashili disebutkan, "Dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al Miswar... dan

seterusnya". Akan tetapi versi Al Ashili tidak benar. Buktinya bahwa

Imam Bukhari berkata pada bagian akhir hadits, "Dinukil oleh Ibnu

Ulayyah dari Ayyub", yakni sama seperti riwayat pertama. Dia
berkata, "Hakim bin Wardan berkata: Diriwayatkan dari Ayyrb, dari
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Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Miswar." Al-Laits juga meriwayatkan dari

Ibnu Abi Mulaikah. Dengan demikian, dua periwayat sepakat menukil

dari Ayyub bahwa riwayat itu mursaL Sedangkan periwayat ketiga

menukil dengan sanad yatg maushul dari Ayyub. Lalu periwayat

terakhir didukung pula oleh periwayat lain dari guru mereka. Imam

Bukhari berpedoman dengan riwayat yang mqushul karena keakuratan

para periwayat dalam menukilnya.

Riwayat Ismail bin Ulayyah akan disebutkan melalui sanad

yarug maushul dalam pembahasan tentang adab. fuwayat Hakim bin
Wardan telah disebutkan melalui sanad yang maushul pada

pembahasan tentang hibah. Adapun penjelasan hadits akan dipaparkan

pada pembahasan T"3*-g paklia;r. Adapun yang dimaksud di tempat

ini adalah kalimat, qf itir&f *t y io' ,rr; ,rlt';:i (Sesungguhnya

Nabi SAW diberi hadiah pakaian), dankalimat, ei-j r;; L>\1 lltcu

menyembunyikarlmenyimpan ini untulomr). Kedua lafazh ini sangat

sesuai dengan judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Harta benda kaum musyrikin yang

dihadiakan kepada Nabi SAW, maka beliau halal mengambilnya,

karena termasuk harlafai'. Beliau boleh membagikan sec,ua khusus

kepada siapa yang dikehendakinya, sama halnya dengan rampzrsan

perang (ghanimah). Adapun para pemimpin sesudah beliau, tidak

diperbolehkan memilikinya secara pribadi, karena hadiah itu diberikan

kepadanya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin kaum

nnuslimin." Apa yang berkaitan dengan masalah ini telah dijelaskan

pada pembahasan tentang hibah.

12. Bagaimana Nabi SAW Memberi Bagian Bani Quraizhah dan
Bani Nadhir, dan Apa yang Betriau Berikan kepada Para

Pegawainya dari Harta Tersebut

',.1 I o . al o .
:LlL, adl f -p f,/ik,i*.:; ii,r q, ly';';t ry
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3128. Dari Mu'tamir, dari bapaknya, bahwa dia mendengar

Anas bin Malik RA berkata, "Biasanya seseorang menetapkan

beberapa pohon kurma untuk Nabi SAW hingga bani Quraizhah dan

bani Nadhir dibebaskan. Setelah itu beliau mengembalikan kepada

mereka."

Keteransan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, "Biasanya seseorang

menetapkan beberapa htrma untuk Nabi SAW hingga bani Quraizhah
dan bani Nadhir dibebasknn" Hadits ini merupakan ringkasan dari

hadits yang akan disebutkan secara lengkap dalam pembahasan

tentang peperangan, dan telah disebutkan pada bagian akhir
pembahasan tentang hibah.

Ringkasnya, tanah bani Nadhir termasuk harta rampasan yang

diberikan Allah kepada Nabi SAW tanpa melalui peperangan dan

khusus menjadi milik beliau. Akan tetapi beliau lebih memilih
memberikannya kepada kaum Muhajirin, lalu memerintahkan kepada

mereka agar mengembalikan kepada kaum Anshar apa yang dahulu

mereka dermakan ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah tanpa

membawa harta apapun. Maka kedua kelompok itu merasa puas

dengan kebijakan ini.

Kemudian wilayah bani Quraizhatr dibebaskan saat penduduk

nya melanggar perjanjian. Mereka dikepung lalu menyerahkan

keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nabi SAW membagi tanah

mereka di antara para sahabatnya lalu bagiannya beliau mamfaatkan

untuk kebutuhannya -yakni nafkatr keluarganya dan orang-orang yang

datang kepadanya- dan sisanya digunakan untuk keperluan senjata

serta kendaraan sebagai persiapan perang di jalan Allah. Demikian
keterangan dalam Shahih Bukhari dan Shohih Muslim dari hadits
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Malik bin Aus dari Umar. Hanya saja pada sebagian jalur

periwayatannya disebutkan secara ringkas.

13. Keberkahan Harta Orang yang Berperang Saat Masih Hidup

Maupun Sesudah Meninggal Dunia, Baik Perang Bersama Nabi

SAW atau Ulil Amri (Pemerintah)

i.lt G, il ,Jv ijr d/ ,tr r; * ^"i *it\i i tb f
yr i,r, "Jitti;;;,id* ji*; 

d.G., F ;,
3f q o* ,(;k ?';t ,pL ty *.rrf 
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ffil'A i3tt ,t1zs'),x. J>t 8y 7'ti'ry -+' U ili"
- -;.!.lt i'p. rs:t-tb;ur ,* 14';zX. t:t{j:'1t:,,^'Sv JA4
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J--r:.1t i-? Ju -,ti. d)1-*.y';'i: -\3i'*?
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tf u * \j gtr ,?'t, aircy C: c, .i.:ru y ei
1JLi i rj t'ri *ry\t,kUtelrV eok
3- ^)L t;'*; ,-ijt il i' e',lu ''iJj'?nr oa, ;t*Lj
iti: ftr u *',*,iu'/i'e\, /'ertr*V;":t
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.i-ii uv "'.-* *-sd a '^:*ri ,^L ;;rr *p 7t;.1 iJu .u\i
,/r,,

:Jv .6tts6 t'' ,i3t ;.iG :t :6 ,1 t3t ar 7; ti
';ik';\i:q'&i .'ev.,+fi e &Ult I'i,i
6 .r'/! g16 

^;*, 1r'"f;,*,i$ .^*i*i$";'' ;3t *
' tt ,i.( oi,,,llr g:: |;.€ri f),

3129. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin
Az-Zubair, dia berkata, "Ketika Az-Zubair berdiri pada perang Jamal,

dia memanggilku maka aku berdiri di sampingnya. Dia berkata,

'Wahai anakku, tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang

zhalim atau dizhalimi, dan sungguh aku tak melihat diriku melainkan
akan terbunuh dalam keadaan dizhalimi. Sesungguhnya perkara yang

paling merisaukanku adalah utangku. Apakah engkau melihat utang

kita dapat menyisakan sesuatu dari ha*a kita?' Dia juga berkata,

'Wahai anakku, juallah harta benda kita, lunasilah utangku'. Lalu dia

berwasiat tentang sepertiga hartanya. Sepertiga darinya untuk anak-

anaknya -yakni anak-anak Abdullah bin Az-Zubair- Dia berkata,

'Sepertiga dari yang sepertiga -jika harta kita masih tersisa setelah

pelunasan utang- maka diberikan kepada anakmu'." Hisyam berkata:

Sebagian anak Abdullah telah menyamai sebagian anak-anak Az-
Znbair 

-Khubaib 
dan Abbad- dan saat itu beliau memiliki 9 anak

laki-laki dan 9 anak perempuan. Abdullah berkata, "Dia pun berwasiat

kepadaku tentang utangnya dan berkata, 'Wahai anakku, jika engkau

tidak mampu untuk membayar utangku maka mintalah kepada

maulaku'." Abdullah berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang

dia maksudkan hingga aku bertanya, 'Wahai bapakku, siapakah

maulamu?' dia berkata, 'A11ah'." Abdullah berkata, "Demi Allah,
tidaklah aku menemui suatu kesulitan dalam melunasi utangnya

melainkan aku berkata, 'Wahai maula Az-Zubair lunasilah utangnya'.
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Maka Dia pun melunasinya. Az-Zubair RA terbunuh tanpa
meninggalkan dinar maupun dirham, kecuali beberapa tanah di
antaranya A1 Ghabah, 11 tempat tinggal di Madinah, 2 tempat tinggal
di Bashrah, 1 tempat tinggal di Kufah, dan I tempat tinggal di Mesir."
Abdullah berkata, "Sesungguhnya utangnya hanya karena seseorang
datang kepadanya dengan membawa harta untuk dititipkan padany4
maka Az-Zubair berkata, 'Tidak, akan tetapi jadikanlah ia sebagai
pinjaman. Sesungguhnya aku khawatir harta itu tidak terjaga'. Dia
tidak pernah memegang kekuasaan sama sekali dan tidak pula
mengurus penarikan pajak atau urusan apapun kecuai berada dalam
peperangan bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman RA.,,
Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Aku menghitung utangnya dan
ternyata jumlahnya 2 juta 200 ribu" Dia berkata, "Hakim bin Hizam
bertemu Abdullah bin Az-Zubair dan berkata, 'wahai anak saudaraku;
berapakah utang yang menjadi tanggungan saudaraku?, Dia
menyembunyikannya lalu berkata, '100 ribu.' Hakim berkata, .Demi

Allah, menurutku harta benda kalian tidak akan dapat melunasi utang
ini'. Abdullah berkata, 'Bagaimana pendapatmu bila aku katakan
jumlahnya 2 juta 200 ribu?' Dia menjawab, 'Menurutku kalian tidak
akan mampu melunasinya. Jika kalian tidak mampu melunasinya
maka mintalah bantuan kepadaku'." Dia (periwayat) brkata,',Az-
ztbair telah membeli Al Ghabatr seharga 170 ribu. Maka Abdullah
menjualnya dengan harga I juta 600 ribu. Kemudian dia berdiri dan
berkata, 'Barangsiapa yang memiliki hak (piutang) pada Az-Zubak
maka hendaklah ia minta bayaran kepada kami dari Al Ghabah'.
Abdullah bin Ja'far -beliau memiliki piutang pada Az-Zubair
sebanyak 400 ribu- datang dan berkata kepada Abdullah, 'Jika engkau
mau maka aku meninggalkannya untuk kamu'. Abdullah berkata,
'Tidak!' Dia berkata, 'Apabila kamu mau, aku menjadikannya di
antara utang yang terakhir kamu bayar, jika kamu mau
mengakhirkan'. Abdullah berkata,'Tidak!"' Dia (periwayat) berkata,

"Maka dia (Abdullah bin Ja'far) berkata, 'Ukurlah satu bagian
untukku'. Abdullah (bin Az-Zubair) berkata, 'Untukmu dari tempat ini
hingga ke tempat ini'." Dia (periwayat) berkata, "Dia menjualnya lalu
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membayar utangnya hingga melunasinya. Lalu tersisa darinya 4 %

bagian. Dia (Abdullah bin Az-Zubair) datang menemui Muawiyah -
dan di sisinya terdapat Amr bin Utsman, Al Mundzir bin Az-Zubair

dan Ibnu Zarrfah- Maka Muawiyah berkata kepadanya,'Berapakah

harta yang ditetapkan untuk Al Ghabah?' Abdullah menjawab, 'Setiap

satu bagian seharga 100 ribu'. Muawiyah berkata, 'Berapa bagian

yang tersisa?' Abdullah menjawab,'4 Yzbagian' . A1 Mundzir bin Az-

Zubair berkata, 'Aku telah mengambil I bagian dengan harga 100

ribu'. Amr bin Utsman berkata, 'Aku telah mengambil I bagian

dengan harga 100 ribu'. Ibnu Zam'ah berkata, 'Aku telah mengambil

1 bagian dengan harga 100 ribu'. Muawiyah berkata, 'Berapa yang

tersisa?' Abdullah menjawab, 'Tersisa I Y, bagian'. Muawiyah

berkata, 'Aku telah mengambilnya dengan harga 150 ribu'." Dia

(periwayat) berkata, "Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada

Muawiyatr dengan harga 600 ribu. Ketika lbrru Az-Zubair selesai

melunasi utangnya, maka anak-anak Az-Zubur berkata, 'Bagilah

warisan kami di antara kami'. Abdullah berkata, 'Tidak, demi Allah

aku tidak akan membagi di antara kalian hingga aku menyerukan di

musim (haji) selama empat tahun: "Ketahuilah, barangsiapa memiliki

hak (piutang) pada Az-Znbur maka hendaklatr ia mendatangi kami

agar kami dapat melunasinya." Dia (periwayat) berkata, *Maka setiap

tahun dia menyeru di musim (haji)'. Ketika berlalu 4 tahun dia pun

membaginya di antara mereka.". Dia (periwayat) berkata,"Az'Zubai
memiliki 4 orang istri. Lalu disisihkan sepertiga harta, maka masing-

masing istri mendapatkan I juta 200 ribu."

Keterangan Hadits:

(Bab keberkahan orang yang berperang pada hartanya).

Sebagian periwayat mengganti kata keberkahan (baral<ah) dengart

peninggalan (tarikah). Menanggapi hal ini Iyadh berkata, "Meski versi

ini cukup berdasar mengingat hadits yang telah disebutkan berkenaan

dengan kisah harta peninggalan Az-Zrtbai, tetapi kalimat 'saat masih
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hidup maupun sesudah mati, baik perang bersama Nabi SAW atau ulil
amri' menunjukkan bahwa yang benar adalah versi jumhur ulama."

Kisah Az-Zubair bin AI Awwam mengenai utangnya dan apa

yang dialami oleh anaknya Abdullah bin Az-Ztrbair termasuk hadits-

hadits yang disebutkan pada tempat yang tidak umum. Kalimat yang

tergolong marfu' (langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW) dalarn

hadits ini adalah perkataan AMullah bn Az-Zubair, "Dia tidok
pernah memegang kekuosaan sama sekoli dan tidak pula mengurus

penarikan pajak atau urusan opapun kecuai berada dalam
peperangan bersama Nabi SAW." Bagian ini pula yang selaras dengan

judul bab. Sedangkan selain itu semuanyaberstatus mauquf.

Para ulama memasukkan hadits ini sebagai riwayat Az-Zubair.

Namun, lebih tepat jika dimasukkan sebagai riwayat Abdullah bin Az-
Zubair. Kecuali jika dipatrami bahwa AMullah bin Az-Zubur
menerima kalimat tadi dari bapaknya Meskipun demikian, hadits ini
tetap disebutkan sebagai riwayat AMullah karena sebagian besar

kandungannya hanya sampai kepadanya

Imam At-Tirmidzi menukil melalui jalur lain dari Hisyam bin

Urwah dari bapaknyq dia berkata, )-1t$ tiyt * *t Jt $J, *r":i

Fiqb.irr & n' Jbe e"'$r\\';e C6:Jtti (Az-zubair

berwasiat kepada anabtya AbduUah pado perang Jamal, 'Tidak ado
satu pun dari anggota tubuhht melainkan telah keluar bersama

Rasulullah SAW'.).

S-;;rst iy- il, ;ii A {Ketika Az-zubair berdiri pada perang

Jamal). Maksudnya adalah peristiwa masyhur yang terjadi antara Ali
bin Abu Thalib bersama parapengSl<utuyadengan Aisyah RA bersama

para pengikutnya termasuk Az-Zubatr. Peristiwa ini dinisbatkan
kepada jamal (unta), karena Ya'la bin Umayyah (seorang sahabat

)'ang masyhur) saat itu bersama mereka. Dia menaikkan Aisyah ke

atas unta besar yang dia beli dengan harga 100 dinar 
-sebagian

mengatakan 80 dinar dan sebagian lagi mengatakan lebih daripada
itu- lalu unta itu berdiri dalam barisan. Maka para pengikut Aisyah
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terus menerus bertahan di sekitar tmta hingga akhirnya perut unta itu

terbelah dan mereka mengalami kekalahan. Demikian kisah tersebut

secara ringkas. sebagian faktor penyebab peristiwa ini akan

disinggungpadapembahasantentangfitnahdancobaan.Peristiwaitu
sendiri berlangsung pada bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir

tahun 36 H.

?:pih;\i ly rf i;r' &1 (Tidak ada vang terbunuh pada hari

ini lrecuali orang yang zhalim atau dizhatimi).Ibnu Baththal berkata,

..Maksudnya zhalim terhadap musuhnya dan terzhalimi terhadap

dirinya sendiri karena masing-masing kelompok merasa dirinya yang

benar."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, adakemungkinan dia adalah

seorang sahabat yang melakukan penakwilan maka dia dizhalimi, atau

bukan sahabat yang berperang hanya unhrk kepentingan dunia maka

diamenzhalimi."

Al Karmani berkata, "Jika dikatakan batrwa semua peperangan

demikian keadaannya, maka dijawab bahwa itu adalah perang pertama

yang terjadi antara sesilma muslim."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Kemungkinan kata 'atau' adalatt

keraguan dari periwayat. Adapwr Az-zubair hanya mengucapkan

salah satu dari kedua kata itu. Atau kata 'atau' menunjukkan jenis,

sehingga maknanya; tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali

orang yang ztralim (artinya dia mengira bahwa Allah menjatuhi

hukuman kepada orang yang ztralim di antara mereka), atau tidak ada

yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang dizhalimi (artinya dia

mengira bahwa Allah menetapkan mati syahid bagi orang itu)'

Terlepas dari dua kemungkinan itu, Az-zubur merasa yakin akan

terbunuh dalam keadaan diz[alimi, baik karena perkiraannya bahwa

dirinya berada di atas kebenaran, atau karena mendengar dari Nabi

SAwapayangdidengarolehAli,yaituperkataannyakelika
pembunuh Az'Zubut dihadapkan kepadanya, Jd', * /''ly."'#'
(Berilah lrabar berupa api neralca kepada pembunuh Ibnu shafiyah)'
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Lalu Ali menisbatkan perkataan itu kepada Nabi SAW seperti dikutip

Imam Ahmad dan selainnya dari Zir bin Hubaisy dari Ali dengan

sanad yang shahih.

Al Hakim menukil dari Utsman bin Ali dari Hisyam bin Urwah

sehubungan dengan hadits ini secara ringkas, dia berkata, + 4 lri
'cji Oi"ii g 

:tt ,ttfu"$\ 1Or*i Allah, sekironyo aku terbunuh

niscaya alat akan terbunuh dalam keadaan teraniaya [dizhalimiJ.
Demi Allah, aht tidak melakukan... alru tidak melakukan...), yakni

tidak melakukan kemaksiatan.

d-tlf I ,j{s tsrtrrssuhnya aku tidak mengira)- Dugaannya akan

terbunuh dalam keadaan teraniaya telah terbukti. Sebab dia terbunuh

karena pengkhianatan. Setelatr Ali mengingatkannya, dia meninggal

kan medan perang dan tidur di suatu tempat, lalu dia dibunuh secara

diam-diam oleh seorang laki-laki dari bani Tamim yang bernama Amr
bin Jurmuz.

Ibnu Abi I(haitsamatr meriwayatkan dalam kitabnya At-Tarikh
dari Abdurahman bin Abi Laila, dia berkata, "Sungguh kami bersama

Ali ketika dua pasukan bertemu. Ali berkata, 'Di mana Az-Zubur?'
Maka Az-Znbair pun datang. Kami melihat tangan Ali memberi

isyarat dan tiba-tiba Az-Zubur berbalik (meninggalkan medan

peperangan) sebelum perang dimulai."

Sementara itu Al Hakim meriwayatkan dari berbagai jalur

bahwa Ali mengingatkan Az-Zubur tentang sabda Rasulullah SAW

kepadanya, 'oSungguh engkau akan memerangi Ali dan engkau

menzhaliminya".Maka Az-Znbair kembali karena hal itu. Kemudian

Ya'qub bin Sufyan dan Khalifah menyebutkan dalam kitab Tarikh

mereka dari Amr bin Jawan, dia berkata, "Az-Zubair pergi

meninggalkan medan perang lalu dia dibunuh oleh Amr bin Jurmuz di
lembah As-Siba'."

{i-rJ 
"-i6 

fi1'Oyy lsttungguhnya perkara yang paling

merisauhlranlat adalah utangku). Dalam riwayat 'Atsam disebutkan,
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- 
jl,fl tb ili I ife ,,1t "d.t;-'y:t lwot ai anakku, perhatikanlah

utangku. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih

merisaukanku daripada utang itu).

!,$,clt!,ie iinr ,6'rii. Ja 6.6 4'J5'ty gika harta kita

masih tersisa setelah pelunasan utang maka sepertiganya untuk

analonu). Maksudnya, ll3 dari kelebihan yang dia wasiatkan 1/3 nya

kepada anak-anaknya. Demikian menurut Al Muhallab. Namun, ini

adalah pendapat yang dapat diketahui secara logis, tapi tidak

memperjelas maksud daripada lafazhyang disebutkan. Oleh karena itu

sebagian mereka mengutip dengan kata 'fotsallits' artinya bagilah

tiga.Lafazlt seperti ini nampaknya lebih mendekati kebenaran.

:I
cjr23-t irt l-i nO',-9". ttti j (Sebagian anak Abdullah -yalvti

Ibnu Az-Zubai'r- tetah menyamai). Maksudnya, telah menyamai

mereka dari segi usia. Ibnu Baththal berkata, "Kemungkinan yang

dimaksud bahwa anak-anak Abdullah mendapatkan bagian wasiat

rnenyamai anak-anak Az-Zubair dalam mendapatkan bagian warisan."

Dia berkata, "Pandangan ini lebih tepat, karena bila demikian maka

penyebutan jumiah anak-anak Az-Zubair akan kehilangan makna."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini masih perlu

diteliti, karena pada saat itu belum diketahui jumlah harta warisan dan

jumlah harta yang diwasiatkan. Sedangkan perkataannya, "akan

kehilangan makna" tidaklah tepat. Karena maksud kalimat itu adalah

Az-Zubair berwasiat memberikan sebagian hartanya khusus kepada

anak-anak Abdullah tanpa menyertakan selain mereka. Hal itu karena

mereka telah besar dan layak mendapatkannya. Maka ditetapkan

untuk mereka bagian harta agar bapak mereka mendapatkan bagian

nya secara ufuh.

Khubaib yang disebut dalam hadits adalah anak tertua Abdullah

bin Az-Zubair. Anak inilah yang dijadikan nama panggilan bagi

Abdullah oleh mereka yang tidak ingin mengagungkannya. Karena

pada awalnya dia diberi nilma panggilan sebagaimana nama panggilan

kakeknya dari pihak ibunya, yaitu Abu Bakar. Penyebutan Khubaib
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dan Abbad hanya sebagai permisalan, karena sesungguhnya di antara

anak-anak itu masih ada yang menyamai sebagian anak-anak Az-

Zubair dalam segi usia. Mungkin pula dipahami bahwa kalimat ini

menggunak an gaya bahasa menyebut sebagian untuk keseluruhannya.

Adapun maksud, "Dan dia memiliki 9 anak laki-laki dan 9 anak

perempuan" adalah Az-Zubur- Akan tetapi Al Karmani mengemuka

kan pendapat yang cukup ganjil. Menurutnya, yilg dimaksud adalah

Abdullah bin Az-Ztrbair. Sebab anak-anak laki-laki Abdullah saat itu

adalah Khubaib, Abbad (dan keduanya telatr disebutkan dalam hadits),

Hasyim dan Tsabit. Sedangkan anak-anaknya yang lain dilahirkan

setelah itu. Adapun Az-Zubair saat itu memiliki 9 orang anak laki-laki
yaitu; Abdullatr, Urwah, dan Al Mundzir (ibu mereka adalah Asma'

binti Abu Bakar), Amr dan Khalid (ibu keduanya Ummu Khalid binti

Khalid bin Sa'id), Mush'ab, dan Hamzah (ibu keduanya Ar-Rabab

binti Unai|, serta Ubaidah dan Ja'far (ibu keduanya Zainab btnti
Bisyr). Sedangkan anak-anak Az-Ztabat yang lain telah meninggal

sebelum itu. Sementara ke-9 anak perempuan Az-h$at adalah;

Khadijah Al Kubra, Ummu Hasan dan Aisyah (ibu mereka Asma'

binti Abu Bakar), Habibatr, Saudah dan Hindun (ibu mereka Ummu

Khalid), Ramlah (ibunya adalah Ar-Rabab), Hafshah (ibunya adalatr

Zairnb), serta Zainab (ibunya adalah Ummu Kultsum binti Uqbah).

,;,fit +'li;7jl\l lXecuati beberapa tanah di antararrya Al

Ghaabah). Demikian yang terdapat di tempat ini, dan yang benar

adalalr, q $abh satu dori keduanya). Ghabah adalatr tanah yang

cukup luas dan masyhur di pinggiran Madinatr.

'::a.; r)rS1 (Satu tempat tinggal di Mesir). Hal ini dijadikan dalil

bahwa Mesir dibebaskan tanpa kekerasan. Tapi pernyataan ini perlu

ditinjau kembali, Karena meskipun dikatakan telah dibebaskan

rnelalui kekerasan tidak berkonsekuensi prajurit yang turut berperang

tidak memiliki bangunan di sana
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".ilr 1$ ,'t lTtdok, alcan tetapi ia adalah pinjaman),yakni dia

tidak mau menerima titipan dari seseorang kecuali jika pemiliknya

ridha menjadikan hartanya sebagai utang. Maksud dia melakukan ini,
karena khawatir jika harta itu terabaikan sehingga pemiliknya mengira

dia tidak benar-benar - menjaganya. Maka menjadikannya sebagai

utang lebih meyakinkan bagi pemilik harta dan lebih menjaga

kehormatan dirinya. Ibnu Baththal memberi tambahan, "Agar dia

mendapat keuntungan dari:harta itu."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, Az-Ztbair bin Bakkar meriwayatkan
dari Hisyam bin Urwah batrwa Utsman, Abdunahman bin Auf, Muthi'
bin Al Aswad, Abu Al Ash bin Ar-Rabi', Abdullah bin Mas'ud, Al
Miqdad bin Amr telah mewasiatkan sebagian harta mereka untuk Az-
Zubair bin Al Awwam.

,.
hi Vtf At 6i (Beliau tidak pernah memegang urusan pajak).

Maksudnya, hartanya yang demikian banyak tidak diperoleh melalui
jalur yang menimbulkan kecurigaan bagi pemiliknya, bahkan harta itu
dia dapatkan dari rampasan perang dan sepertinya. Az-Zubair bin
Bakkar telatr meriwayatkan melalui sanod-nya bahwa Az-Ztbur
memiliki 1000 budak yang membayar setoran kepadanya. Ya'qub bin
Sufyan meriwayatkan hal serupa dari jalur lain.

f:t U *'$ {ruoA* bin Hizam bertei:mu).Ibnu Baththal

berkata, "Abdullah mengatakan kepada Hakim bahwa jumlah

utangnya adalah 100 ribu dan menyembunyikan sisanya agar Hakim
tidak terkejut mendengar jumlah utang Az-Zrlftair dan mengira bahwa

Az-Zubair berbuat sembrono, serta menduga Abdullah tidak akan

mampu melunasi utangnya dan mengharapkan belas kasih darinya.

Ketika Hakim tetap menganggap besar jumlah 100 ribu maka

Abdullah merasa perlu untuk menyebutkan kepadanya jumlah utang

dan memberitahu bahwa'dirinya mampu melunasinya." Hakim bin
Hizam adalali anak dari pirman Az-Zttbair bin Al Awwam.

Ibnu Baththal berkata, *Sikap Abdullah yang menyebutkan
jurnlah 100 ribu dan menyembunyikan sisanya tidak termasuk
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perbuatan dusta. Sebab dia mengabarkan sebagian tanggungannya,

dan dalam hal ini dia benar." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa

mereka yang berdalil dengan ma/hum al adad (makna implisit dari

penyebutan suatu angka) menganggap Abdullah mengabarkan suatu

perkara menyelisihi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Ibnu At-Tin
berkata, "Kalimat, 'Jika kalian tidak mampu melunasi utang itu maka

mintalah bantuan kepadaku' padahal sebelumnya dia berkata, 'Aku
kira kalian tidak akan mampu melunasinya', terdapat, unsur majaz.

Demikian pula sikap Abdullatr bin Az-Znbair yang menyembunyikan

sebagian utang bapaknya. "

Ya'qub bin Suffan meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak

bahwa Hakim bin Hizam memberikan 100 ribu kepada Abdullah bin
Az-Zvbair sebagai bantuan untuk melunasi utang bapaknya, tetapi

Abdullah tidak mau menerimanya. Lalu Hakim memberikan 200 ribu
dan Abdullatr tetap tidak mau menerimanya, hingga akhirnya Hakim

memberikan 400 ribu, dan Abdullah berkata" rcr{ku tidak mengingin

kan hal ini darimu akan tetapi marilah kita berangkat menemui

Abdullah bin Ja'far." Hakim berangkat bersamanya dan didampingi

oleh Abdullah bin Umar, untuk dijadikan sebagai penolong atau

pembela. Ketika mereka masuk menemuinya, Hakim berkata,

"Apakah engkau membawa mereka ini untuk engkau jadikan sebagai

penolong atau pembela di hadapanku? Utang itu adalah untukmu
(yakni telah lunas)". Abdullah berkata, '6Aku tidak menginginkan hal

itu". Hakim berkata "Berikanlah kedua sandalmu ini atau yang

sepertinya kepadaku sebagai bayarannya." Abdullah berkata, "Aku
tidak menginginkannya." Hakim berkata, "Utang itu menjadi

tanggunganmu hingga hari kiamat." Abdullah berkata, "Tidak!"
Hakim berkata, "Jika demikian maka terserah kepada keputusanmu."

Abdullah berkata, "Aku memberikan kepadamu sebidang tanah

sebagai bayarannya." Hakim berkat4 "Baiklah!" Maka Abdullatr pun

memberikannya. Periwayat berkata, "Muawiyah menginginkan tanah

itu maka dia membelinya dari Abdullah bin Ja'far dengan harga yang

lebih tinggi."

FATIII'L BAARI - 7I?



uu'c-,i 
'oJ( 

.,oJ'(, ,ilr ,rF W$ ,-ill uvi iyil u.rit 6p'r |$ t:k 1

,i-sl pez-zubair telah membeli Al Ghabah seharga 170 ribu. Makn

Abdultah menjualnya dengan harga I iuta 600 ribu). Seakan-akan

Abdullah membaginya menjadi 16 bagian. Karena sesudah itu

Abdullah berkata kepada Muawiyah bahwa harga setiap satu bagian

adalatr 100 ribu.

1e$ (Betiau menjual darinya). Maksudnya, menjual dari Al

Ghabah dan tempat-tempat tinggal, bukan Al Ghabah saja. Karena

telah disebutkan bahwa utangnya berjumlah 2 jttta 200 ribu, dan dia

menjual Al Ghabah seharga I juta 600 ribu. Dari jalur lain disebutkan

bahwa dia menjual bagian Az-zubair dari Al Ghaabah kepada

Abdullatr bin Ja'far sebagai bayaran utangnya.

Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan dalam biografi Hakim bin

Hizant dari pamannya Mush'ab bin Abdullah bin Tsabit bin Abdullah

bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku mendengar bapakku berkata,

'Abdullah bin Az-Zubair berkata, bapakku terbunuh dan dia

meninggalkan utang yang sangat banyak. Aku mendatangi Hakim bin

Hizam untuk minta pendapatnya dan bermusyawarah dengannya (lalu

disebutkan kisah yangmana didalamnya disebutkan): Dia berkata,

'Wahai anak saudaraku, sebutkan jumlah utang bapakmu, jika dia

meninggalkan utang sebanyak 100 ribu maka seperduanya menjadi

tanggunganku'. Aku berkata, 'Lebih banyak dari itu'. Hingga

akhirnya dia berkata, 'Demi Allah, berapa utang yang ditinggalkan

bapakmu?' Abdullah berkata, 'Aku menyebutkan kepadanya bahwa

dia meninggalkan 2 !fia'. Hakim berkata, 'Aku tidak mengira

melainkan bapakmu akan membuat kita menjadi miskin'. Aku

berkata 'sesgngguhnya dia meninggalkan harta yang dapat melunasi

utangnya, hanya saja aku datang bermusyawarah denganmu tentang

70 ribu untuk Abdullatr bin Ja'far dan dia berserikat pada Al Ghabah'.

Hakim berkata, 'Pergilah dan bagilah, jika dia minta kepadamu untuk

membelinya sebelum dibagi maka jangan menjualnya, kemudian

tawarkan kepadanya dan jika dia berkenan maka juallah'. Abdullah
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berkata, 'Aku datang dan dia menyerahkan unsan pembagian

kepadaku, maka aku pun membaginya'. Setelah itu aku berkat4
'Belilah dariku jika engkau mau'. Abdullah bin Ja'far berkata
'Sungguh aku memiliki piutang (pada bapakmu) dan aku telah

mengambil bagian ini sebagai bayarannya'." AMullah berkata *[ku
berkata, 'Ia untukmu'." Kemudian Muawiyah mengirim utusan untuk
tanah itu semuanya seharga 2 juta. Mungkin dikompromikan bahwa
penggunakan kata 'seluruhnya' hanya bermakna sebagian besarnya.

Sebab telah disebutkan bahwa bagian yang belum dijual adalah 4 %

bagian seharga 450 ribu. Maka harga yang telah diperoleh saat itu
adalah 1 juta 150 ribu. Sehingga utang yang belum dibayar sebanyak 1

juta 50 ribu. Seakan-akan Abdullah menjual pula sebagran tempat
tinggal.

Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kttab Al Mustakhraj dari
jalur Ali bin Mushir dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, #j, G;
i)sa?]t e'g li,ar'ii /.1'ii'rp $ei lr,fi, {i, q*o;,,
lr4t tj uliiurd' ri '*,1, 

(Az-zubair wafat dan meningsalkan

utang sebanyak 2 juta. Semua utangnyo ditanggung oleh Abdullah bin
Az-Zubair lalu dilunasinya. Tidak terdopat dalam peninggolannya
tempat tinggalnya di Makkah, di Kufah, dqn tidak pula di Mesi).
Demikian dia menyebutkannya secara ringkas. Riwayat ini memberi

faidah bahwa Az-Zubair memiliki tempat tinggal di Makkah dan hal
ini tidak disebutkan dalam hadits di atas. Dengan demikian riwayat ini
memberi faidah seperti yang telah saya jelaskan. Sebab telah
disebutkan bahwa dia memiliki I I tempat tinggal di Madinah, 2

tempat tinggal di Basrah selain yang telatr disebutkan.

Abu Al Abbas As-Sarraj menukil dalam kitabnya At-Tarikk
bahwa Ahmad bin Abi As-Safar menceritakan kepada kami, Abu
Usamah menceritakan kepada kami melalui sanad-nya di atas, dia
berkata: Ketika datang 

-yakni 
Abdullah bn Az-Zubatr'- ke Makkah

dan ada kepastian tentang pembunuhan Az-Zubarr, maka dia
menghitung utang yang ditinggalkan oleh Az-Zubair. Lalu AMullah
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bin Ja'far datang kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya .aku

memiliki piutang pada saudaraku dan aku mengira dia tidak

meninggalkan harta yang dapat melunasinya apakah engkau mau aku

membebaskannya?" Ibnu Az-Zubair berkata kepadanya, "Berapakah
jumlahnya?" Abdullah bin Ja'far berkata, "Sebanyak 400 ribu." Ibnu

Az-Zlbah berkata, "Sesungguhnya dia meninggalkan harta yang

dapat melunasi utangnya, dan segala puji bagi Allah."

{1G ,* isi gA datung kepada Muawiyah). Maksudnya, pada

masa pemerintalrrnya. Namun, hal ini perlu ditinjau lebih lanjut,

sebab disebutkan bahwa Abdullah bin Az-Zubair mengakhirkan

pembagian hingga 4 tahun untuk memastikan bahwa Az-Zubair benar-

benar telah terbebas dari utang, seperti yang akan disebutkan. Maka

akhir 4 tahun adalah tahun ke-40 H dimana saat itu manusia belum
bersatu mengakui lJdlafah Muawiyah. Barangkali bagian Al Ghabah

yang ditawarkan kepada Muawiyah diambil oleh lbnu Az-Zubair dari
bagiannya atau dari bagian anak-anaknya. Sebab dalam redaksi kisah

terdapat keterangan yang memberi kesimpulan bahwa bagian ini
beredar di antara mereka setelah pelunasan utang.

Kesimpulan di atas tidak bertentangan dengan kalimat, "Ketika
Abdullah selesai melunasi utang maka anak-anak Az-Zubafu meminta

agar warisannya dibagi." Karena hal ini dipahami bahwa kisah

kedatangan Abdullah bin Az-Zubair kepada Muawiyah adalah setelah

pelunasan utang, dan menyelesaikan semua yang berkaitan dengannya

berupa pengakhiran pembagian di antara ahli waris untuk memastikan

tidak ada lagi utang yang tersisa. Setelah itu, dia pun datang kepada

Muawiyah. Dengan demikian terjawablah kemusykilan terdahulu dan

kedatangannya kepada Muawiyah dipastikan adalah pada masa

Muawiyah memerintah.

:*.'€ti i{o6i l,ldapun Az-Zubair memiliki 4 orang istri).

Maksudnya, istri yang ditinggalnya. Keempat istri yang dimaksud

adalah; Ummu Khalid, Ar-Rabab, Zainab (yang telah disebutkan

terdahulu) dan Atikatr binti Zaid saudara perempuan Sa'id bin Zaid
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salah seorang diantara sepuluh orang yang dijamin masuk surga.

Adapun Asma' dan Ummu Kultsum telah diceraikannya. Sebagian
mengatakan Az-Zubair menikahi kembali Asma' dan menceraikan
Atikah, lalu dia terbunuh saat Atikah masih dalam masa iddah, maka
dia diberi sedikit harta sebagai upaya damai, seperti yang akan
disebutkan.

jl *u2 ii Ull :?;t F q|';;il gefiap istri mendapatkan t jttta

2a0 ribu). Hal ini berkonsekuensi bahwa l/8 dari harta warisan adalah
4 juta 800 ribu.

7li u;u.j '.j;i'',il1 oJ-.J"t !,o'4 (semua hartanya adalah 50

juta 200 ribu). Dalam riwayat Abu Nu'aim dari Abu Mas'ud (perawi
hadits ini) dari Abu Usamah dikatakan warisan Az-zubak dibagi 50
juta 200 ribu lebih. Riwayat ini menyebutkan jumlah tambahan.
Namun, masalah ini perlu diteliti lebih lanjut. Karena jika setiap istri
mendapat I juta 200 ribu, maka bagian keempat istri adalah 4 juta 800
ribu dan ini adalah l/8 dari harta warisan. Jika jumlah ini dikali 8

maka hasilnya adalah 38 juta 400 ribu, dan ini adalah 213 darijumlah
harta warisan. Sekiranya ditambah ll3 yang disebutkan dalam wasiat
yang jumlahnya adalah 112 daijumlah di atas (yaitu l9 juta 200 ribu)
maka totalnya adalah 57 juta 600 ribu. Perkara ini telah disinyalir oleh
Ibnu Baththal, tetapi dia tidak memberi komentar apapun. Hanya saja
dia keliru dalam menyebutkan totalnya. Dia berkata, "seluruhnya
adalah 57 j$a 900 ribu." Kekeliruan ini telatr dibenarkan oleh Ibnu Al
Manayyar. Dia berkata, "Jumlah yang benar adalah 57 juta 600 ribu."
Ibnu At-Tin berkata, "Jumlah total (sisa pembayaran utang) yang
disebutkan dalam hadits mengalami kekurangan 7 juta 400 ribu dari
yang semestinya." Ini merupakan selisih angka yang sangat besar.

Al Baladzari menukil hadits ini dalam kitabnya At-Tqrikh dari
Al Husain bin Ali bin Al Aswad dari Usamah melalui sanad-nya, Ok

#:' o,ei ,-ai yyt l1 o)i ut;ris t' 1r.1;t F 'qr,;6 :f €rt il.a4 .. I t. . a . ,tt,eti',#i-a;.* 
^rrg 

i;ir .5iir Jcir riii o,&i ,jt u4tiiji ;ri Lif
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li e".t till g"trir memiliki 4 orang istri, setiap istri mendapatkan

bagian dari harga harta tidak bergerak sebanyak I iuta 100 ribu.

Moka l/8 warisan adalah 4 juta 400 ribu. Dengan demikian 2/3

warisan yang dibagi oleh ahli wari adalah 35 iuta 200 ribu).

Demikian pula yang diriwayatkan Ibnu Saad dari Abu Usamah.

Maka, jika ditambahkan 1/2 jurnlah itu (yakni 17 juta 600 ribu) maka

totalnya adalah 52 juta 800 ribu. Jumlah ini lebih banyak 2 juta 600

ribu dari apa yang disebutkan pada hadits di atas. Selisih angka di sini

relatif lebih kecil dibandingkan selisih angka pada riwayat di atas.

Kemungkinan yang dimaksud adalah bahwa jumlah tersebut

(yak"i setiap istri mendapat 1 juta 100 ribu) berlaku sekiranya harta

dibagi tanpa dikeluarkan untuk membayar utang. Namun, setelah

utang dikeluarkan maka harta yang diwarisi tidaklah demikian.

Berdasarkan kesimpulan ini maka selisih angka dapat diperkecil dan

hanya berkisar 400 ribu saja. Akan tetapi Sa'ad meriwayatkan melalui

sanad lain yang lemah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya bahwa

harta peninggalan Az-Zlubair mencapai 51 atau 52 juta. Jumlah ini
jauh lebih dekat lagi kepada jumlah sebenarnya daripada yang

sebelumnya. Hanya saja tetap tidak memberi jumlah yang pasti

menurut perhitungan matematis.

Seakan-akan para periwayat menyebutkan hadits ini tanpa

menyesuaikan angka-angka dengan perhitungan matematis. Karena

maksudnya hanya untuk menyebutkan jumlah harta yang demikian

besar yang timbul karena keberkahan pada peninggalan Az'Zubair.

Dia meninggalkan utang yang sangat banyak dan tidak memiliki harta

selain harta tidak bergerak tersebut. Meskipun demikian, hartanya

diberkahi Allah hingga menghasilkan harta yang sangat besar

jumlahnya. Sementara kebiasaan bangsa Arab menggenapkan jumlah

yang ganjil atau menghapusnya, dan riwayat ini termasuk salah

satunya. Penggenapan ataupun penghapusan dalam kisah ini terjadi

dalam benhrk yang beragam.

Abu Nu'aim mengutip riwayat Ali bin Mishar dari Hisyam,

"Bagian l/8 untuk istri-istri Az-Zubair mencapai 1 juta dan dia
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meninggalkan utang sebanyak 2 juta." Dalam riwayat Atsam bin Ali
dari Hisyam yang dikutip Ya'qub bin Sufran disebutkan,
"Sesungguhnya Az-Zubair berkata kepada anaknya,'Perhatikanlah
utangku, dan jumlahnya I juta 200 ribu'." Dalam riwayat As-Sarraj
bahwa jumlah yang diperoleh dari harga harta tidak bergerak adalah
40 juta lebih. Sementara Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam hadits Ibnu
Uyainah bahwa warisan Az-Zubair dibagi 40 juta. Demikian pula

diriwayatkan oleh Al Humaidi di kitab An-Nowadir dari Sufuan dari
Hisyam dari Urwah. Pada kitab Al Mujalasah karya Ad-Dainuri dari
Muhammad bin Ubaid dari Abu Usamah bahwa Az-Zubair
meninggalkan barang-barang yang nilainya 50 juta. Nampaknya, para

periwayat tidak bermaksud menyebutkan jumlah-jumlah ini secara

tepat seperti telah dijelaskan di atas.

Iyadh menukil dari Ibnu Sa'ad (sama seperti di atas) lalu berkata,

"Atas dasar ini maka pemyataan bahwa seluruh hartanya adalah 50
juta adalah benar, dan letak keraguannya hanya terdapat pada angka
200 ribu. Karena sesungguhnya yang benar adalah 100 ribu. Atas
dasar ini maka terjadi kekeliruan pada hadits dalam menyebutkan
angka 200 ribu ketika menerangkan bagian untuk para istri. Namun
secara umum yang benar adalah 100 ribu sebagaimana tercantum di
dua tempat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ini adalatr kesalahan, dan
cukup mengherankan bagi orang sepertinya terjerumus dalam
kesalahan seperti ini, padahal dia menyadari kesalahan yang terdapat
dalam hadits serta memiliki kesiapan untuk melakukan penambahan

dan pembagian. Sebab jika bagian setiap istri adalah 1 juta 100 ribu
maka tidak tepat bila dikatakan jumlah total adalah 50 juta 100 ribu.
Bahkan jika total harta adalah 50 juta 100 ribu maka bagian setiap istri
adalah 1.430.750.

Kemudian saya membaca tulisan tangan Al Quthb Al Halabi
dari Ad-Dimyati bahwa kekeliruan hanya terjadi dalam riwayat Abu
Usamah yang dinukil Imam Bukhari ketika menentukan bagian untuk
masing-masing istri (yaitu I juta 200 ribu), padahal yang benar adalah
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I juta. Jika kesalahan hanya terdapat pada bagian ini, maka angka-

angka yang lain telah disebutkan dengan tepat. Karena

konsekuensinya bahwa ll8 warisan adalah 4 juta dan 213 warisan

adalah 32 juta. Bila ditambahkan kepadanya ll3 yang disebut dalam

wasiat maka menjadi 48 juta, dan bila ditambah dengan jumlah utang

maka semuanya adalah 50 juta 200 ribu. Barangkali sebagian

periwayat ketika disebutkan angka 200 ribu pada jumlah total maka ia

menyebutkannya pada bagian untuk istri-istri secara tidak sengaja. Ini
adalah solusi yang cukup baik. Hal ini didukung oleh riwayat Abu

Nu'aim di kitab Al Ma'rifah dari Ma'syar dari Hisyam dari bapaknya,

dia berkata, f-li 'Ai'.il1 ft e.'t lJt ai;r ,F U:i (setiap istri Az-

Zubair mewarisi 1/4 dari I/8 warisan yang besarnya odalah I juta
dirham).

Ad-Dimyathi mengemukakan solusi yang lebih baik. Dia

mengatakan yang kesimpulannya, "Sesungguhnya pernyataan'Semua

harta Az-Zubair 50 juta 200 ribu' adalah benar, dan maksudnya adalah

harga peninggalannya saat dia meninggal dunia. Sedangkan angka

selebihnya yaitu 7 juta 600 ribu yang merupakah hasil perkalian dari

I juta 200 ribu (yang merupakan ll4 dan l/8 warisan) dengan angka 8

dan ditambah 1/3 wasiat (seperti telah disebutkan) ditambah lagi

dengan utang hingga jumlah total seluruhnya mencapai 57 juta 800

ribu. Pertambahan ini diperoleh dari perkembangan harta tidak

tergerak dan tanah pada waktu Abdullah mengakhirkan pembagian

warisan untuk memastikan bahwa utang yang ada telah lunas, seperti

yang telah disebutkan. Solusi ini sangat bagus, karenajauh dari unsur

pemaksaan dan tanpa harus meralat riwayat yang shahih. Pendapat ini

diterima Al Karmani. Dia menyebutkannya secara ringkas tanpa

menisbatkan kepada pemiliknya atau mungkin terjadi kesamaan

pandangan antara mereka.

Adapun keterangan yang disebutkan oleh Az-Zubair bin Bakkar

dalam kitab An-Nasab ketika menyebutkan biografi Atikah dan

diriwayatkan Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak bahwa Abdullah

bin Az-Zubair berdamai dengan Atikah binti Zud berkenaan dengan
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bagiannya dari l/8 dengan memberikan kepadanya 80 ribu. Perkara ini
dianggap musykil oleh Ad-Dimyati. Dia berkata, "Antara dia dengan

apa yang ada dalam kitab shahih terdapat perbedaan sangat jauh.

Sangat mengherankan bagi Az-Ztabair tidak memperhitungkan jumlah

ini sesuai perhitungan matematik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan untuk dipadukan

bahwa jumlah yang dipermasalahkan sehingga diadakan perdamaian

(80.000) sama dengan l/15 (0,0666) dari jumlatr yang seharusnya dia

terima jika masih berstatus istri yang satr (yaitu 1.200.000.), dan ini
atas dasar keridhaannya. Lalu Abdullah bin Az-Zubair mengembali

kan sisa harta yang semestinya diterima oleh Atikah kepada orang

yang berdamai dengannya. Maka hal ini tidak mempengaruhi jumlah
harta seluruhnya.

Adapun riwayat yang dinukil Al Waqidi dari Abu Bakar bin Abi
Sabrah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dia berkata, "Harta
peninggalan Az-Zubair berjumlah 51 juta, tidak menyelisihi apa yang

terdahulu karena tidak dihitung berdasarkan perhitungan matematik."
Ibnu Uyainah berkata, "Harta benda Az-Zrtbak dibagi menjadi 40
juta." (Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad). Riwayat ini harus dipahami
batrwa dia menggenapkannya.

Pelaraian vans dapat diambil:

l. Disukai berwasiat saat menghadapi situasi yang dikhawatirkan
akan membawa kematian.

2. Penerima wasiat harus mengakhirkan pembagian warisan hingga

semua utang mayit dilunasi dan wasiat-wasiatnya dipenuhi jika
masih termasuk 1/3 warisan.

3. Memastikan semua utang telah lunas sebelum warisan dibagi.

4. Penerima wasiat dapat mengakhirkan pembagian warisan

selama waktu yang dianggap tidak ada lagi tuntutan dari pemilik
piutang. Namun, hal ini berlaku apabila para ahli waris
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memperkenankannya. Adapun jika ahli waris menuntut

pembagian setelah utang yang diketahui dibayar dan bersikeras

dengan tuntutannya, maka warisan harus segera dibagi, dan

tidak diperbolehkan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Apabila
setelah pembagian diketahui ada utang lain, maka pembagian

dapat diulangi. Berdasarkan hal ini jelaslah kelemahan

pandangan mereka yang berdalil dengan hadits ini untuk

mendukung pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa

batas akhir orang yang hilang adalah 4 tahun. Secara lahiriah

lbnu Az-Zubair mengakhirkan pembagian hingga 4 tahun karena

letak negeri-negeri tempat seseorang datang ke Hijaz pada saat

itu ada empat, yaitu Yaman, Irak, Syam dan Mesir. Kesimpulan
ini diambil berdasarkan perkiraan bahwa penduduk setiap negeri

tersebut tidak mungkin tidak datang menunaikan haji dalam

masa 3 tahun. Maka sangat baik bila ditunggu semuanya hingga
4 tahun. Di antara mereka ada yang mendengar berita setelah

masa 4 tahun. Sebagian berkata, "Karena 4 adalah angka satuan

yang mungkin dijadikan bilangan puluhan, karena di dalamnya

terdapat angka 1,2,3 dan 4, dimana jumlah seluruhnya adalah

10. Dipilihnya musirn haji secara khusus untuk

menyampaikannya adalah karena musin haji adalah waktu

berkumpulnya manusia dari segala penjuru.

Boleh menunggu untuk melunasi utang jika harta warisannya

tidak berupa u:urg tunai, dan orang yang berpiutang tidak mau

menerima pembayaran selain uang tunai.

Boleh berwasiat memberi harta kepada cucu jika mereka

terhalang menerima wasiat karena bapak-bapak mereka yang

masih hidup.

Mengutang bukan hal yang makruh (tidak disukai) apabila

pelakunya mampu membayar.

Ahli waris boleh membeli harta peninggalan.

5.

6.

7.

8.
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9.

10.

Hibah (pemberian) tidak dapat dimiliki kecuali setelah
diserahterimakan.

Hibqh yang belum diserahterimakan belum mengeluarkan harta
itu dari kepemilikan yang pertama. Karena Ibnu Ja'far
menawarkan kepada Ibnu Az-Zubair untuk membebaskan
mereka dari tanggungan utang Az-Zubur, tetapi Ibnu Az-Zubair
menolaknya.

Kedermawanan Ibnu Ja'far yang mengikhlaskan hartanya yang
cukup besar.

Barangsiapa menghibahkan harta kepada seseorang, tetapi
penerima hibah menolaknya, maka pemberi hibah tidak
dianggap mengambil kembali apa yang telah dihibahkannya.

Sikap lbnu Az-Zubair yang menolak hibah harus dipahami
bahwa semua ahli waris menyetujuinya, dan dia mengetahui ahli
waris yang belum baligh juga akan setuju dengan kebijakannya
itu setelah mereka baligh. Namun, Ibnu Baththal menjawab
bahwa hal ini bukan perkara yang memiliki hukum baku saat
terjadi persengketaan, tetapi hal ini diperintahkan dalam
kemuliaan jiwa dan kebaikan akhlak. Secara lahiriah Ibnu Az-
Zubair mengambil semua utang dalam tanggungannya dan
berkomitmen untuk melunasinya, lalu para ahli waris
meridhainya.

Sikap Az-Zubair yang sangat baik dalam memperlakukan
sahabat-sahabatnya, karena dia ridha untuk menjaga titipan
mereka saat mereka tidak ada. Dia juga mengurus wasiat-wasiat
mereka kepada anak-anak setelah mereka meninggal dunia. Dia
tidak cukup dengan hal ini hingga bersikap ekstra hati-hati
dengan menjadikan hana benda mereka sebagai titipan atau
wasiat, dimana dia menjadikannya sebagai tanggungannya
padahal umumnya dia sendiri tidak membutuhkannya. Dia
mengubah dari titipan menjadi utang untuk memperkuat
pemeliharaan harta mereka. Adapun pendapat Ibnu Baththal

11.

t2.

13.

14.
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15.

16.

sebelumnya, "Dia melakukan hal itu untuk mendapatkan

keuntungan dari harta tersebut" perlu ditinjau lebih lanjut,

karena hal ini butuh penetapan bahwa dia menggunakannya

untuk berdagang dan hartanya yang banyak diperoleh karena

perdagangan, padahal secara lahiriah menyalahi hal itu. Sebab

bila demikian maka apa yang dia tinggalkan saat kematiannya

niscaya akan dapat melunasi utang bahkan mungkin melebihi
j umlah utangnya. Padahal kenyataannya jumlah peninggalannya

jauh lebih kecil dari jumlah utangnya, hanya saja Allah
memberkahinya dengan menanamkan keinginan kuat dalam hati

orang yang ingin membeli tanah yang ditinggalkannya untuk

membeli berlipat ganda melebihi harganya. Kemudian ke-

berkahan ini terus mengalir hingga sampai kepada Abdullah bin

Ja'far karena apa yang tampak dari kisah ini berupa akhlak

mulia hingga dia mendapakan untung dari bagiannya dari tanah

yang diberikan Muawiyah.

Memperbanyak istri dan pembantu bukanlah perkara yang

makruh.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini menjadi bantahan bagi mereka

yang tidak menyukai mengumpulkan harta yang banyak,

sebagaimana yang beredar di kalangan orang-orang awam yang

mengaku zuhud." Namun, pemyataan ini ditanggapi bahwa

perkataan mereka hanya sekadar motivasi, karena pemberi

nasehat perlu memotivasi orang-orang agar bersikap zuhud dan

tidak mementingkan urusan dunia. Keadaan bahwa yang

demikian tidak dianggap makruh bagi Az-Zubair dan orang-

orang sepertinya tidak berarti berlaku umum bagi semua orang.

Keberkahan harta yang tidak bergerak dan tanah karena dapat

mendatangkan mamfaat baik cepat maupun lambat tanpa harus

banyak mengeluarkan energi, juga tidak termasuk perkara yang

makruh seperti perkataan sia-sia yang biasa terjadi dalam jual-

beli.

17.
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18.

19.

20.

Boleh mengucapkan kata bermakna ganda tanpa menyebutkan
faktor yang mempersempit maknanya, selama diketahui bahwa
pendengar memahami makna yang dimaksud.

Pendengar boleh bertanya jika tidak paham maksud dari kata
yang bermakna ganda tersebut. Sebab Az-Zubair berkata kepada

anaknya, "Mintalah bantuan dari maulaku." Sementara "Maula"
adalah lafazh yang bermakna ganda. Dalam anggapan Ibnu Az-
Zubair bisa saja bermakna "mantan budaknya". Maka dia
menanyakannya dan akhimya mengetahui apa yang dimaksud.

Kedudukan Az-Zubair, dan dia saat itu berada dalam puncak
keyakinan terhadap Allah menghadap kepada-Nya dengan
keridhaan atas hukumnya dan bantuan-Nya. Hal ini
menunjukkan bahwa dia yakin benar dalam peperangan itu,
maka dia berkata, "Sesungguhnya perkara yang paling
merisaukannya adalah utangnya". Sekiranya dia beranggapan
tidak berada dalam kebenaran atau dia berdosa dengan
ijtihadnya itu, maka kerisauannya dengan keadaannya dalam
menghadapi perang akan lebih besar. Namun, ada kemungkinan
dia berpatokan bahwa semua mujtahid diberi ganjaran atas

ijtihadnya meskipun salah.

Pentingnya masalah utang, karena seperti Az-Zubair dengan
segala keutamaan dan kedudukannya tetap merasa gentar bila
ditagih utang setelah kematiannya.

Menggunakanmajaz dalam sebagian besar pembicaraan. Hal ini
terdapat pula dalam lafazh "Empat tahun pada musim haji"
karena jika musim haji dihitung dari tahun 36 niscaya tidak akan

diakhirkan hingga 3 ll2 tahtxt Jika tidak dihitung maka berarti
dia telah mengakhirkan hingga 4 ll2tahun.

Kekuatan jiwa Abdullah bin Az-Zubair karena tidak menerima
bantuan yang ditawarkan oleh Hakim bin Hizam, juga
pembebasan utang yang ditawarkan oleh Abdullah bin Ja'far.

21.

22.

23.
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14. Apabita Imam (Pemimpin) Mengirim Utusan Untuk Suatu

Keperluan atau Memerintahkannya Untuk Menetap Di
Negerinya, Apakah Ia Diberi Bagian Rampasan Ferang?

'.r\t iy :" tlt;* * tit ilv tnZht n, n it *
dt ; J6 aA; us') ,lt-', 9, \t ;* it );r i;)^LJ

.'^4*')t:r{ y"*rhr;i U ol:'&'s *\, Jt"
3130. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Sesungguhnya Utsman

tidak ikut dalam perang Badar karena istrinya, yaitu putri Rasulullah

SAW saat itu sedang sakit. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya,

"sesungguhnya bagimu pahala orang yang ikut dalom perang Badar

dan bagiannya dari rampasan pereng."

Kerangan:

(Bab apabila imam (pemimpin) mengirim utuson untuk suatu

keperluan atau memerintahkannya untuk menetap di negerinya,

apakah ia diberi bagian ramposan perang?). Maksudnya, apakah dia

mendapat bagian bersama orang-orang yang ikut berperang atau tidak

mendapat bagian? Perbedaan pendapat dalam masalah ini telah

dijelaskan pada bab "Rampasan Perang untuk Mereka yang Ikut

Berperang".
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15. Di Antara Dalil yang Menyatakan Bahwa Bagian 1/5 untuk
Kebutuhan Kaum Muslimin Adalah; Permintaan Suku Hawazin

Kepada Nabi SAW -Karena Penyusuan Beliau Pada Mereka-
Maka Beliau Pun Meminta Kaum Muslimin untuk

Menghalalkannya, Janji-janji Nabi kepada Sejumlah Sahabat
untuk Diberi Fai' dan Bagian ll5 Ghanimah, dan Pemberian Nabi

SAW kepada Kaurn Anshar, Serta Apa yang Diberikan Nabi
kepada Jabir dari Kurma Khaibar

-i:;i; ,r-.-j ;.*:t i. ut:'y'oi ir"} e:: i,Ss 7V it *
o/:4 i'r;ie 1'Jo *, * ht ,* at Jirli :itli
,k :t J;''A i*,*.s; ) A;f tilyl;'ri ;;C'ry
, {uL})t (sb\t rlrriv,i:*i jt, :" t'Ji,&') y \t
;,r j:- , og ;u'r- *',*lat * *,r,jir 0f) &t (L
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d\\', * *:, * \' J," i',:i; oi'#'# a,-.-,ti"rr

+\t ,* :ti;;iw ,r:;;')tU riyl ,tSs ,;;ulr u,Aot
Lt , ,x. (i ,iu'"i t^i; *, I' J" ;::""dht €;L;
i# d\',:rf 

'of 4?,i jl:' ,N.6t:rie u',,t'y3l,?\

;- e, JL tk tf F:, 
';i ;, ,'51,;!i,'&i.'oi';i;

ui t& s :u.tli,;t "itiilqr hr id 
" {ri q;\V

s)n't tit:y;i *ht & :t J?.,'Ai*,ra l' 
'J;, 

t:"

{'iu:; q\e"; ,j;tr\6 ,tl'u 'f 'q^: g. E o:i ;
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3131-3132. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah berkata bahwa

Marwan bin Al Hakam dan Miswar bin Makhramah mengabarkan

kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh

utusan suku Hawazin yang menyatakan diri rnasuk Islam seraya

rneminta beliau agar mengembalikan harta benda dan orang-orang

mereka yang ditawan, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Perkataan
paling aku sukai adalah yang poling benar. Silahkan kalian memilih
salah satu dari dua hal; tawanan atau harta. Aku mengulur waktu

untuk mereka' 
-Adapun 

Nabi SAW memberi waktu untuk mereka

selama belasan hari hingga beliau kembali dari Thaif-- Setelah jelas

bagi mereka bahwa Nabi SAW tidak akan mengembalikan kepada

mereka kecuali salah satu dari dua perkara, maka mereka berkata,

'Sesungguhnya kami memilih mengambil kembali orang-orang kami
yang ditawan'. Rasulullah SAW berdiri di antara kaum muslimin lalu
memuji Allah sebagaimana yang layak bagi-Nya, kemudian beliau

bersabda, "Amma ba'du... sesungguhnya saudara-saudara kamu ini
telah mendatangi kami dalam keqdaan bertaubat, dan sesungguhnya

aku ingin mengembalikan para tawanan kepada ntereka, barangsiapa

yang ingin menyerahkan (bagiannya daripada tawanan) secara suka

rela maka hendaklah ia melalatkannya, dan barangsiapa tetap ingin

mendapotkan bagiannya hingga kami memberikon kepadanya harta

fa'i yang pertama kali diberikan Allah maka hendakah ia

melakuknnnya'. Orang-orang berkata,'Kami akan menyerahkannya

kepada mereka secara suka rela wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW

bersabda kepada mereka (utusan Hawazin), 'Sesungguhnya kita tidak
tahu siapa di antora kalian yang merestui hal itu dan siapa yang tidak
merestuinya. Kembalilah sampai orang-orang bijak di antara kalian

mengajukan persoalan knlian kepada kami'. Utusan itu kembali lalu

bertukar pikiran dengan orang-orang bljak di antara mereka.
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Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW seraya mengabar-

kan kepadanya bahwa mereka telah merestui dan menerima keputusan
itu secara suka rela. Inilah berita yang sampai kepada kami tentang
tawanan Hawazin."
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3133. Dari Abu Qilabah, Al Qasim bin Ashim Al Kulaibi
menceritakan kepadaku -dan aku sangat akurat dalam menukil hadits
Al Qasim- dan Zahdam, dia berkata, "Kami berada di sisi Abu
Musa, lalu disebutkan tentang ayam dan di sisinya ada seorang laki-
laki dari bani Taimillah yang warna kulitnya agak kemerahan, seakan-

seakan dia adalah mowali (budak non-Arab). Lalu dia (Abu Musa)
memanggil laki-laki itu untuk makan." Dia (Zahdan) berkata,

"Sesungguhnya aku melihatnya makan sesuatu yang membuatku jijik,
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maka aku bersumpah untuk tidak memakannya. Abu Musa berkata,

"Marilah kuceritakan kepadamu tentang hal itu; sesungguhnya aku

mendatangi Rasulullah SAW bersama beberapa orang dari suku

Asy'ari meminta tunggangan untuk berperang. Nabi SAW bersabda,

'Demi Atlah, aku tidak membawa kalian dan tidak ada padaku yang

dapat aku gunakan untuk membawa kalian'. Kemudian didatangkan

kepada Rasulullah SAW unta rampasan maka beliau bertanya tentang

kami seraya bersabda, 'DimanQ orang dari suku Asy'ari?' Beliau

rnemerintahkan agar kami diberi 5 ekor unta yang muda dan kuat.

Ketika berangkat kami berkata, 'Apakah yang telah kami lakukan?

Sungguh kami tidak diberkahi'. Kami kembali kepadanya dan berkata,

'sesungguhnya engkau telah bersumpah tidak akan membawa kami,

apakah engkau lupa?' Beliau bersabda, 'Aku tidak membawa kalian,

akan tetapi Allah yang membawa kolian. Adapun aku demi Allah, jika

Allah menghendaki mafta bila aku melalatkon suatu sumpah kemudian

aku melihat bahwa yang lain lebih baik darinya, maks aku akan

mengerjakan yang lebih baik itu dan aku meninggalknn sumpah tadt

s er t a me mb ayar kafar atny a'."

|J. *j1ln h' ;* lt'Jh oitd:;?ur q,; i'*
e.W UtEi ;;k )\L tr;j;, r*l.'J+ ';L ; lur *i; q+ t-;
l.r,

tl tU tfti u\.'p'r;l')l *; ;u'dl
3134. Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW

mengirim ekspedisi ke arah Najed dan di dalamnya terdapat Abdullah

bin Umar. Ekspedisi ini berhasil merampas banyak unta. Maka bagian

anggota ekspedisi adalah 12 ekor unta atau 11 ekor unta, lalu diberi

an-naJl sebanyak seekor unta... seekor unta.

oa'$: y\t,k )t'J;.,Li t:* ?nr q, ; ;-lt,f
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3135. Dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW
memberi bagian khusus kepada sebagian orang yang ikut dalam suatu

ekspedisi selain bagian yang diterima anggota pasukan secara umum."

* Ut L;*, GL. :Jti ",i hr ,tbt ;; o-ri ,r i;'1 *i;
ti d,)t??, ev 4 ifW tL:r; , 1..;t *j iaht
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3136. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata,

"Sampai kepada kami berita tentang keluarnya Nabi SAW dan saat itu
kami berada di Yaman. Kami pun keluar (dari Yaman) berhijrah
menuju beliau 

-aku 
bersama dua orang saudaraku, dimana aku yang

paling muda di antara mereka; salah satunya adalah Abu Burdah

sedangkan yang lain adalah Abu Ruhm-." Mungkin dia mengatakan

bersama 50 orang lebih (atau 53 orang, atau 52 orang) yang semuanya

berasal dari kaumku. Kami pun menaiki perahu. Maka perahu kami
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terdampar ke (negeri) An-Najasyi di Habasyah (Ethiopia). Kami pun

mendapati Ja'far bin Abu Thalib bersama para sahabatnya berada di

sisi An-Najasyi. Ja'far berkata, 'sesungguhnya Rasulullah SAW

mengutus kami ke tempat ini. Beliau memerintahkan kami untuk

menetap di sini, maka tinggallah kalian bersama kami'. Kami tinggal

bersamanya hingga akhirnya kami kembali bersama-sama.

Kedatangan kami bertepatan setelah Nabi sAw menaklukkan

Khaibar. Beliau pun memberi bagian (dari rampasan) perang untuk

kami -atau dia mengatakan 'Beliau memberikan kepada kami'- Tapi

beliau tidak memberi bagian kepada seorang pun yang tidak ikut

dalam perang Khaibar selain kami. Beliau hanya memberi orang yang

ikut perang serta orang-orang yang ikut dalam perahu kami bersama

Ja'far dan sahabat-sahabatnya. Beliau memberi bagian kepada mereka

bersama orang-orang yang ikut dalam perang Khaibar."

;.r j:- r'Jti:;ro&?nt q.,tVo'ry )#t i y,f
i:*Es'd*-{bLf A iXr Jt1 ,;Jt .'$"; ,t--'t * ?tt Jt-
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3137. Dari Muhammad bin Al Munkadir, bahwa dia mendengar

Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau harta dari
Bshrain telah datang kepada kami maka aku akan memberi kepadamu

sekian, sekian dan sekian'. Namun, harta itu belum juga datang

hingga Nabi SAW wafat. Ketika harta dari Bahrain datang maka Abu
Bakar memerintahkan seseorang untuk berseru; Barangsiapa yang

memiliki piutang pada Nabi SAW atau pernah dijanjikan (sesuatu)

maka hendaklah mendatangi kami. Aku berkata, 'sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda bahwa bagiku begini dan begitu Maka Abu
Bakar meraup untukku sebanyak tiga kali." Suffan mempraktikkan
hal itu seraya meraup dengan kedua tangannya sekaligus, lalu berkata
kepada kami, "Demikianlah yang dikatakan kepada kami oleh Ibnu Al
Munkadir." Pada kali yang lain dia (Jabir) berkata, "Aku mendatangi
Abu Bakar meminta kepadanya, tetapi dia tidak memberiku, kemudian
aku mendatanginya tapi tidak memberiku. Kemudian aku mendatangi
nya untuk yang ketiga kalinya, aku berkata, 'Aku telah meminta
kepadamu, tetapi engkau tidak memberiku, kemudian aku meminta
lagi dan engkau belum memberiku, setelah itu aku minta lagi tapi
engkau tetap tidak memberiku. Maka berilah aku atau bersikap
kikirlah kepadaku. Dia berkata, 'Engkau mengatakan, engkau kikir
kepadaku? Tidak sekalipun aku menghalangimu melainkan aku ingin
memberimu'." Suffan berkata: Amr menceritakan dari Muhammad

bin Ali dari Jabir, dia berkata, "Abu Bakar meraup untukku satu

raupan lalu berkata, 'Hitunglah!' Aku mendapati jumlahnya 50. dia
pun berkata, 'Ambillah yang sepertinya dua kali." Dia berkata

-yakni 
Ibnu Al Munkadir- "Penyakit mana yang lebih berbahaya

daripada kikir."

FATIII'L BAARI - 737



.^.\,
qE .:ur & 

^t 
J;, r1i. :Jv tQ:iht uyt l' i" / lrA *'e 

u,{:'Jw,Jf,,'y, 1i'Jt3 tL.lt4trq *'rt t

3138. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia ,.r-u.ll*.]l.l1;:
Rasulullah SAW sedang membagi rampasan perang di Ji'ranah, tiba-

tiba seseorang berkata kepadanya, 'Berbuat adillah!' Beliau bersabda,

'sungguh aku telah celaka bila aku tidak adil'."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini berkaitan dengan judul bab yang telah disebutkan

8 bab yang lalu, yaitu bab "Dalii Bahwa Seperlima Rampasan Untuk

Kebutuhan Rasulullah." Sementara di tempat ini disebutkan, "Untuk

Kebutuhan Kaum Muslimin". Lalu setelah satu bab akan disebutkan,

"Di Antara Dalil Yang Menyatakan Bahwa 1/5 Rampasan Perang

Untuk Imam (Pemimpin)."

Titik temu judul-judul ini adalah; bahwa l/5 rampasan untuk

kebutuhan kaum mulimin, sedangkan Nabi SAW disamping sebagai

pemegang kekuasaan dalam membaginya, beliau juga diperbolehkan

mengambil sesuai kebutuhannya. Demikian pula hukum yang berlaku

sesudah beliau wafat, dimana imam akan mengambil alih apa yang

biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Inilah kesimpulan kandungan judul-

judul bab yang disebutkan Imam Bukhari.

Menurut Al Karmani, kemungkinan setiap judul bab ini

mewakili salah satu di antara madzhab-madzhab yang ada. Akan

tetapi pernyataan ini tidak tepat karena tidak seorang pun yang

mengatakan bahwa 1/5 rampasan perang hanya untuk kaum muslimin

tanpa menyertakan Nabi SAW, tidak pula untuk Nabi SAW secara

khusus tanpa menyertakan kaum muslimin, demikian pula dengan

para pemimpin sesudah beliau sAw. Atas dasar ini, maka pandangan

di atas lebih tepat.
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Kemudian Al Karmani menyebutkan cara lain untuk
menggabungkan. Dia berkata, "Kandungan bab-bab itu tidak berbeda
dari segi makna, sebab di antara kebutuhan Rasulullah SAW adalah
kebutuhan kaum muslimin, dan penggunaamya diserahkan kepada
beliau dan kepada para pemimpin sesudahnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih tepat lagi bila dikatakan bahwa
makna lahiriah dari judul-judul bab tersebut memiliki perbedaan,

tetapi ini hilang dengan sendirinya apabila ditinjau dari keselarasan

makna. Adapun kesimpulan dari madzhab para ulama dalam masalah
ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pendapat para imam yang menyelisihi jumhur ulama
bahwa bagian 1/5 diambil dari bagian Allah kemudian sisanya dibagi
5 sama seperti disebutkan dalam ayat.

Kedua, pendapat Ibnu Abbas bahwa l/5 dari bagian yang 1/5

rampasan perang adalah untuk Allah dan Rasulullah, sedangkan 4

bagian yang tersisa untuk mereka yang disebutkan dalam ayat. Lalu
Nabi mengembalikan bagian Allah dan Rasul-Nya kepada kaum
kerabat dan tidak mengambil sedikit pun untuk dirinya.

Ketiga, pendapat Zainal Abidin, bagian 1/5 untuk kaum kerabat.
Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak yatim adalah anak-anak
yatim kaum kerabat. Demikian pula halnya dengan orang-orang
miskin darr ibnu sabil. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Jarir dari zainal
Abidin, hanya saja sanad-nya sangat lemah.

Keempat, bagian l/5 untuk Nabi SAW, l/5 darinya menjadi
milik Nabi SAW secara khusus, adapun sisanya diserahkan kepada

kebijakan beliau SAW.

Kelima, bagian l/5 untuk imam untuk kemaslahatan kaum
muslimin sebagaimana halnya harta fai' .

Keenam, disimpan untuk kemaslahatan kaum muslimin.
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Ketujuh, setelah Nabi SAW wafat maka bagian ll5 dari

rampasan perang diberikan kepada kaum kerabat beliau serta orang-

orang yang disebutkan dalam ayat.

Hawazin adalah nama kabilah. Penggunaan kata Hawazin secara

mutlak dengan maksud sebagian mereka adalah salah satu bentuk

majaz. Adapun kalimat "karena penyusuan beliau pada mereka",

yakni disebabkan oleh hubungan penyusuan beliau dengan mereka.

Sebab Halimah As-Sa'diyah (pengasuh Nabi SAW) berasal dari

kabilah ini.

Kisah permohonan suku Hawazin telah dinukil pula dari jalur Al
Miswar bin Makhramah dan Marwan dengan sanad yang maushul.

Akan tetapi tidak disinggung tentang masalah penyusuan. Bahkan

masalah penyusuan hanya disebut dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam

pembahasan tentang peperangan dari jalur Amr bin Syu'aib dari

bapaknya dari kakeknya, dan di dalamnya disebutkan sya'ir Zuhair

bin Shard:

Bersikap ramahlah kepada wanita-wanita yang telah

menyusuimu.

Dimana mulutmu dipenuhi susu dari payudaranya.

Faidah yang dikandung oleh redaksi riwayat Ibnu Ishaq akan

disebutkan ketika membahas hadits Al Miswar dalam pembahasan

tentang peperangan.

(Apa yang dijanjikan Nabi kepada manusia untuk diberi harta

fai' dan 1/5 rampasan perang, dan apa yang diberikan Nabi kepada

kaum Anshar, serta apa yang diberiknn Nabi kepoda Jabir dari kurma

Khaibar). Hadits tentang janji untuk memberikan harta fai' tampak

pada riwayat Jabir. Adapun hadits tentang ll5 rampasan perang

disebutkan pada bab di atas dari hadits Ibnu Umar. Sementara hadits

tentang pemberian kepada kaum Anshar baru saja disebutkan dari

riwayat Anas. Lalu Masalah pemberian kurma Khaibar kepada Jabir

disebutkan dalam hadits yang dinukil Abu Daud, dan dari redaksinya
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diketahui bahwa hadits Jabir yang disebutkan Imam Bukhari pada bab

ini merupakan penggalan dari hadits tersebut.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yaitu:

Pertama, hadits Al Miswar yang telah disebutkan sebelumya.

Sebagian teksnya telah disebutkan pada pembahasan tentang

perwakilan melalui sanad yang sama seperti di tempat ini.

Kedua, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang kedatangan orang-

orang Asy'ari yang memohon supaya Nabi SAW berkenan memberi

tunggangan, dET mereka dapat ikut berperang.

i' f C q &.j'o:.tie 1 (Dan di sisinya terdapat seorang taki-taki

dari bani Taimillah). Penamaan ini dinisbatkan kepada salah satu

marga dalam Bani Bakr bin Abdi Manat. Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Dalam pembahasan itu akan

saya sebutkan beberapa pendapat mengenai nama laki-laki yang

dimaksud. Kolerasinya dengan judul bab tampak dari permintaan

orang-orang Asy'ari kepada Nabi SAW agar memberi tunggangan,

sementara Nabi SAW tidak menemukan tunggangan yang dapat

diberikan. Kemudian didatangkan rampasan perang dan Nabi SAW

memberi mereka tunggangan dari harta rampasan itu. Hal ini dipahami

bahwa beliau SAW memberi mereka dari bagian yang U5. Untuk itu

menggunakan harta itu pada hal-hal yang tidak direncanakan

sebelumnya diperbolehkan, maka menggunakannya pada hal-hal yang

telah direncanakan lebih diperbolehkan.

Ketiga, hadits Ibnu Umar tentang ekpedisi yang dikirim

Rasulullah, dan Ibnu Umar termasuk di dalamnya.

,3-f i: ;. (mengutus el*pedisi). Pada pembahasan tentang

peperangan, Imam Bukhari menyebutkan bahwa ekspedisi ini dikirim

oleh Nabi SAW setelah perang Thaif. Hal ini akan diterangkan pada

tempatnya.
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;:;I :/-,lrl.re (Mereka berhasil merampas unta yang sangat

banyak). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, *b3yL).*6
(Maka kami berhasil merampas seiumlah unta dan kambing).

'€(-altt6 lmaka bagian mereka). Maksudnya, bagian untuk

masing-masing mereka mencapai jumlah tersebut. Akan tetapi

sebagian pensyarah melakukan kekeliruan dengan mengatakan bahwa

jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan. An-Nawawi berkata,

"Pendapat ini tidak benar."

t{.t1.tfts,t"*.|i+'biii t4';*,;t (t2 ekor unta atau tt
ekor unta lalu diberi tambahan seekor unto... seelar unta). Demikian

versi Imam Malik, yakni disertai unsur keraguan dan peringkasan

serta tidak menyebutkan secara jelas semua harta rampasan yang

mereka peroleh. Namun, hal ini telah dijelaskan dalam riwayat Ibnu

Ishaq dari Nafi' yang dikutip Abu Daud dengan lafazh, t4t5'*7

ir' ;; )tt Jt i d" 6: j ,:*l,t5;,.tV.tV.tr?1\lthbb 63 u *u
u,,J;ir fi,,4.'-?:n et 9 Fi y 

"u0 
$;* 6ii.'g *i f {dt "

keluar dalam el<spedisi itu, dan kami mendapatkan unta yang banyak.

Mat<a pemimpin l<ami memberiksn satu ekor unta untuk setiap salah

seorang knmi. Kemudian komi datang kepada Nabi sAW, lalu beliau

membagi rampasan itu di antara kami. Makn setiap salah seorang

dari kami mendapatknn l2 ekor unta setelah dikeluarkan bagian 1/5).

Abu Daud juga meriwayatkan dari jalur Syu'aib bin Abi

Hamzah dari Nafi', ?s)$ y|f. f e'*r y io' ..p lt dJ"1i ts;.

i-/t'*1 yi ur.'*:" ,;"v.'* (st ;*nr i6i1 oso ;*,st 4{"i
t:#.';;b'z-'1'3',_;b urv'i4Uili- U$ u4. t4. (Rasututtah SAW

mengirim lami dalam suatu pasukan ke arah Naied, lalu beliau

mengirim pula satu pasukan kecil (ekspedisi). Mako onggota pasukan

itu masing-masing mendapatktn 12 ekor unta, sedqngkan anggota

ekspedisi diberi bagian tambahan masing-masing seekor unta. Maka

total bagian masing-masing adalah l3 ekor unta).
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Ibnu Abdil Barr menukil pula dari jalur lain, iu-f ',.dat O:,i"oy

i'li Wtt (Sesungguhnya pasukan itu terdiri dari 10a0 personit).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Seluruh periwayat kitab Al
Muwaththa' sepakat menukil dengan lafazh yang menunjukkan
keraguan, kecuali Al Walid bin Muslim, dia menukil dari Syu'aib dan

Malik tanpa menyebutkan keraguan. Nampaknya Al Walid
menyelaraskan riwayat Imam Malik dengan riwayat Syu'aib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat yang serupa teiah

dinukil oleh Al Qa'nabi dari Malik dan Al-Laits. Seakan-akan Al
Qa'nabi juga menyesuaikan riwayat Malik dengan riwayat Al-Laits.
Lalu Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua murid Nah' menyebutkan '12
ekor unta'. Tidak ada keraguan dalam riwayat ini kecuali dari Imam
Malik."

t$.t{rjk1 lUrrrka diberi tambohan [nafU sebanyak seekor

unta... seekor unta). Nafl adalah pemberian tambahan kepada prajurit
selain bagian dari rampasan perang yang telah ditetapkan. Maka shalat

nafilah artinya tambahan atas shalat fardhu.

Para periwayat berbeda dalam menentukan pembagian dan nafl
tersebut. Apakah keduanya dilakukan oleh pemimpin pasukan tersebut

atau Nabi SAW, atau salah satunya dilakukan oleh salah seorang di
antara keduanya?

Riwayat Ibnu Ishaq sangat tegas menyatakan bahwa nafl
dilakukan oleh pemimpin pasukan, dan pembagian rampasan perang

(ghanimah) dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan makna lahiriah
riwayat Al-Laits dari Nafi' (yang dikutip oleh Imam Muslim) bahwa

keduanya dilakukan oleh pemimpin pasukan, dan Nabi SAW
mengakui hal itu serta merestuinya. Sebab dalam riwayat ini
dikatakan, *Nabi SAW tidak merubahnya." Kemudian dalam riwayat

Abdullah bin Umar yang dikutip Imam Muslim disebutkan, *Nabi

SAW memberi tambahan kepada kami masing-masing seekor unta."
Demikianlah, penisbatan pembagian itu kepada Nabi SAW mungkin
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dipahami sebagai taqrir (persetujuan) dari beliau, maka terjadilah

keserasian antara dua versi riwayat tersebut.

Menurut Imam An-Nawawi, maksudnya adalah pemimpin

pasukan memberikan bagian tambahan kepada mereka dan Nabi SAW
menyetujuinya, maka kejadian ini boleh dinisbatkan kepada setiap

salah seorang dari keduanya.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah, di antaranya: apabila

beberapa orang pasukan melakukan operasi tersendiri dan berhasil

mendapatkan rampasan, maka rampasan itu menjadi milik semua

personil pasukan. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan di

antara ahli fikih mengenai hal itu, yakni jika seluruh personil pasukan

keluar bersama-sama lalu sekelompok mereka melakukan operasi

tersendiri maka rampasan dibagi untuk semua personil." Maksudnya,

bukan pasukan yang tinggal di negeri Islam, karena pasukan ini tidak
bersekutu dengan pasukan yang keluar ke negeri musuh.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits ini dijadikan dalil bahwa jika
sekelompok pasukan memisahkan diri dari pasukan induk yang

dipimpin langsung oleh komandan tertinggi, lalu kelompok ini
mendapatkan rampasan perang, maka rampasan itu menjadi milik
mereka secara khusus." Dia juga berkata, "Hanya saja para ulama

mengatakan bahwa pasukan induk bersekutu dengan kelompok yang

memisahkan diri itu dalam harta rampasan yang mereka dapatkan, jika
posisi mereka tidak jauh dari pasukan induk. Jarak tersebut

memungkinkan bagi pasukan induk untuk memberi bantuan bila
diperlukan." Pembatasan seperti ini terdapat dalam madzhab Imam

Malik.

trbrahim An-Nakha'i berkata, "Imam (pemimpin) boleh memberi

kan seluruh rampasan perang kepada anggota ekspedisi sebagai

pemberian tambahan (nafl), tanpa memberikan kepada personil

anggota pasukan induk." Namun, konon pendapat ini hanya

dikemukakan An-Nakha'i.
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Hadits di atas dijadikan dalil pensyariatan nafl, dan maknanya

adalah mengkhususkan harta tertentu kepada seseorang yang dianggap

cukup berjasa dalam peperangan. Akan tetapi Amr bin Syu'aib
mengkhususkan hal ini untuk Nabi SAW dan tidak berlaku bagi

pemimpin sesudahnya. Harus diingat bahwa Imam Malik tidak

menyukai bila hal itu disyaratkan oleh komandan pasukan, seperti

memotivasi prajurit untuk berperang dan menjanjikan akan

memberikan ll4 hingga l/3 rampasan sebagai nafl. Dia beralasan

bahwa pada kondisi demikian perang tidak murni lagi untuk Allah tapi

berubah untuk mendapatkan kepentingan dunia, dan ini tidak

diperbolehkan. Demikian pernyataan Imam Malik. Keterangan ini
menjadi bantahan bagi mereka yang bependapat bahwa para ulama

sepakat mengakui syariat pemberian bagian tambahan selain bagian

harta rampasan perang yang telah ditentukan

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang harta yang

dijadikan sebagai naJl; apakah berasal dari pokok rampasan atau dari

bagian yang l/5, atau justru dari l/5 dari bagian yang ll5, atau diambil
dari selain bagian yang ll5?

Dalam masalah ini terdapat sejumlah pendapat. Tiga pendapat

pertama adalah madzhab Syafi, namun yang paling shahih menurut

mereka bahwa naJl dianl,&ril dari 1/5 dari bagian yangll5. Pendapat ini
dinukil pula oleh Mundzir bin Sa'id dari Malik, tetapi tergolong

pendapat yang syadz di kalangan mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits tersebut menolak pendapat

madzhab Syaf i, karena anggota ekspedisi diberi ll2 dari 1/6 (yakni

lll2), dimana jumlah ini lebih besar dari 1/5 dari 1/5 (yakni ll25).
Ibnu Al Manayyar berusaha lebih menyederhanakan persoalan, dia

berkata, "Sekiranya kita katakan jumlah mereka adalah 100 orang,

berarti total bagian mereka dari rampasan perang adalah 1200 ekor

unta, maka ll5 dari pokok rampasan adalah 300 unta, dan 1/5 darinya

adalah 60 unta.l Sementara hadits itu menyebutkan bahwa mereka

' Maksudny4 kalaujumlah pasukan adalah 100 orang lalu masing-masing mendapatkan bagian l2 ekor,
maka total ramp:rsan perang adalah 1500 ekor. Sebab sebelum dibagi di antara anggota pasukan terlebih
dahulu telah dikeluarkan darinya bagian yang l/5 atau sama dengan 300 ekor, oleh karena itu yang tersisa
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diberi bagian tambahan masing-masing seekor unta. Maka jumlah

total tambahan yang mereka dapatkan adalah 100 ekor unta. Jika 1/5

dari tr15 adalah 60 ekor, maka tentu tidak cukup dibagi 100 orang

dimana bagian masing-masing adalah seekor. Hasilnya akan tetap

demikian berapapun jumlah yang kita perkirakan." Dia berkata,

"Sebagian ulama berusaha untuk keluar dari konsekuensi logis ini
dengan mengatakan bahwa jumlah rampasan yang didapatkan oleh

ekspedisi itu adalah 12 ekor unta. Maka dikatakan kepadanya jika
demikian ll5 darinya adalah 3 ekor dan konsekuensinya bahwa

ekspedisi itu terdiri dari 3 orang. Ibnu Al Manayyar berkata,

"Pemyataan ini tidak benar, karena seharusnya jumlah pasukan

kurang dari 3 orang, sebab bagian yang dijadikan tambahan (naJD

adalah 1/5 dari bagian yang 1/5."

Ibnu At-Tin berkata, "Ulama madzhab Syaf i yang mengatakan

bahwa tambahan itu adalah 1/5 dari bagian yang ll5 berusaha keluar
dari polemik di atas dengan mengajukan beberapa kemungkinan, di
antaranya:

Pertama, tidak semua rampasan perang itu berupa unta, bahkan

ada jenis harta yang lain. Maka nafl diberikan dari sebagian jenis harta

itu tanpa jenis yang lain.

Keduo, bahwa nafl diarrbil dari bagian masing-masing prajurit,

maka nafl ditarrbahkan kepada bagian dari rampasan perang. Oleh

karena itu, ada penambahan jumlah.

Ketiga, nafl hanya diberikan kepada sebagian anggota pasukan

bukan seluruhnya. Namun, menurut Ibnu At-Tin bahwa makna

lahiriah hadits menolak semua kemungkinan ini. Kemudian dia

berkata, "Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa jumlah mereka

adalah 10 orang dan mendapat rampasan 150 unta. Maka dikeluarkan

darinya ll5 yaitu 30 ekor, lalu sisanya dibagi di antara prajurit dan

masing-masing mendapatkan 12 ekor. Atas dasar ini bagian tambahan

yang diberikan kepada mereka adalah ll3 dari bagian yang 115."

adalah 1200 ekor, dan masing-masing prajurit mendapat 12 ekor. Atas dasar ini maka l/5 dari pokok
fiImpasan (l 500 ekor) adalah 300 ekor, dan l/5 dari l/5 adalah 60 ekor- penerj.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, meski riwayat ini terbukti akurat
tetap tidak dapat dijadikan bantahan untuk pendapat yang terakhir,
karena ada kemungkinan yang diberi bagian tambahan adalah 6 orang
di antara l0 orang yang ikut dalam ekspedisi itu.

Al Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan selain mereka berkata, "Nafl
berasal dari pokok harta rampasan." Sementara Imam Malik dan

sekelompok ulama berkata, "Tidak ada bagian tambahan, kecuali dari
bagian yang 115." Menurut Al Khaththabi bahwa kebanyakan riwayat
menyatakan bagian tambahan itu berasal dari pokok rampasan, tetapi
hadits pada bab ini menunjukkan bahwa bagian tambahan itu berasal

dari bagian yang 115. Sebab 12 ekor dinisbatkan kepada bagian
mereka. Seakan-akan hendak dikatakan bahwa ketetapan ini menjadi
hal yang tidak dapat digugat, yakni 415 dari rampasan perang harus
dibagi kepada anggota pasukan secara rata. Dengan demikian maka
bagian tambahan itu diambil dari bagian yangll5.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini dikuatkan oleh

riwayat Imam Muslim dari Az-Zului, dari Ibnu Umar, dia berkata, fi
w u'ru t4,'je !,t,4F Ew|t"; ej*io' .,r; ar J?t
;3it'u gasuluttah ieW'*r*brrf bagian tambahan [na/t] kepada

el<spedisi yang dikirim ke arah Najed berupa unta yang mereka bm,va

pulang selain bagian mereko dari harta rampason perang). Imam
Muslim tidak menyebutkan lafazhnya tapi hanya disebutkan oleh Ath-
Thahawi. Pandangan ini juga diperkuat riwayat Malik dari Abdu

bin Said dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi SAW bersabda, 6

\\iV',p., ,u.lJr rl Sl, ltr ,si \ ,!. (r,aok ada bagiku dari

apa yang diberikon Allah sebagai fai' kepada kamu, kecuali l/5, dan
bagian 1/5 ini juga dikembalikan kepada kamu). Riwayat ini
disebutkan dengan sanad yang moushul oleh An-Nasa'i dari jalur lain
dari Hasan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.
Kemudian dia juga menyebutkan dari hadits Ubadah bin Shamith.
Riwayat-riwayat ini memberi indikasi kuat bahwa selain bagian yang
1/5 adalah untuk prajurit yang ikut berperang.

Rabbih

"€-J
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Imam Malik meriwayatkan pula dari Abu Az-Zinad bahwa dia

mendengar Sa'id bin Al Musalyab berkata, "Biasanya manusia diberi

bagian tambahan ("o/D dari bagian yang ll5;' Saya (Ibnu Hajar)

katakan, nampaknya para sahabat sepakat atas hal itu. Sementara Ibnu

Abdit Barr berkata, "Apabila imam ingin memberi bagian yang lebih

kepada sebagian anggota pasukan karena hal tertentu, maka

pemberian itu diambil dari 1/5 rampasan dengan syarat tidak melebihi

ll3 dari bagian yang ll5 itu, pemberian ini tidak boleh diambil dari

pokok rampasan perang. Jika satu kelompok memisahkan diri dari

pasukan induk lalu imam hendak memberi mereka bagian tambahan

dari rampasan yang didapat oleh kelompok ini tanpa memberi kepada

prajurit lain yang berada dalam pasukan induk, maka hendaknya

diberi dari selain bagian yang ll5 dengan syarat tidak melebihi l/3
darinya." Persyaratan agar tidak lebih dari 1/3 disetujui oleh mayoritas

ulama.

Akan tetapi menurut Imam Syaf i tidak ada batasan tertentu

dalarn hal ini, bahkan semuanya diserahkan kepada kebijakan imam

sesuai kemaslahatan. Pendapat Imam Syaf i didukung firman Allah,

lr)0,i,,Jr;,!1i $ lxatatranlah harta rampasan itu untuk Allah dan

Rasul-Nya). Dalam ayat ini Allah menyerahkan urusan rampasan

perang kepada Nabi SAW.

Imam Al Auza'i berkata, *Nafl tidak boleh diberikan sejak awal

rampasan dan tidak boleh berbentuk emas atau perak." Namun,

jumhur ulama tidak setuju dengan pendapatnya, dan hadits pada bab

ini 
-yang 

dinukil melalui jalur Ishaq- mendukung pendapat jumhur

ulama.

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil untuk membagi harta

rampasan perang berdasarkan jumlah bukan harga. Tapi pernyataan

ini perlu dianalisa kembali karena kemungkinan pembagian dalam

hadits hanya terjadi secara kebetulan atau menjelaskan tentang

bolehnya hal itu. Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat

(yakni, pertama berdasarkan jumlah sedangkan kedua berdasarkan

harga), dan pendapat ketiga boleh memilih; apakah berdasarkan harga
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atau jumlah. Faidah lainnya bahwa jika komandan pasukan melakukan
suatu kemaslahatan maka imam (pemimpin tertinggi) tidak boleh
membatalkannya.

Keempat, hadits Ibnu Umar "sesungguhnya Rasulullah SAW
biasa memberi bagian khusus kepada sebagian orong yang ikut dalqm
suatu elapedisi selain bagian yang diterima anggota pasukan secara
ttmum." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim disertai
tambahan, "Dan bagian 1/5 wajib pada semuanya." Namun, riwayat
ini tidak dapat dijadikan hujjah karena nafl dianbil dari bagian yang

ll5 bukan dari yang lainnya. Bahkan riwayat ini memiliki
kemungkinan untuk mendukung semua pendapat yang ada. Namun,
patut dicatat bahwa hadits ini menjadi dalil tentang bolehnya
mengkhususkan pemberian kepada sebagian anggota pasukan tanpa
menyertakan anggota lainnya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits Ibnu Umar memiliki kaitan
dengan masalah ikhlas dalam beramal. Adapun kaitannya dengan
masalah tersebut bahwa naJl merupakan motivasi untuk menambah
amalan dan menerjang bahaya dalam berjihad. Namun, dipastikan hal
itu tidak membawa mudharat bagi mereka karena diberikan langsung
oleh Nabi SAW. Dari sini disimpulkan bahwa sebagian maksud yang
berada diluar ruang ta'abbud (peribadatan) tidak merusak keikhlasan.
Akan tetapi menetapkan batasan dan membedakan antara yang
merusak dan tidak merusak merupakan perkara yang sangat rumit."

Kelima, hadits Abu Musa tentang kedatangan mereka dari
Habasyah, dimana pada bagian akhirnya disebutkan, "Beliau SAW
tidak memberi bagian kepada seorang pun yang tidak ikut dalam
perang Khaibar selain kami. Beliau hanya memberi orang yang ikut
dalam peperangan itu serta orang-orang yang ikut dalam perahu kami
bersama Ja'far dan sahabat-sahabatnya. Beliau SAW memberi bagian
(saham) kepada mereka bersama orang-orang yang turut dalam perang

Khaibar." Penjelasan lebih lengkap bagi hadits ini akan disebutkan
pada perang Khaibar dalam pembahasan tentang peperangan. Adapun
yang dimaksudkan pada bab di atas adalah bagian yang terakhir ini.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits di atas memiliki

kesesuaian dengan judul bab, kecuali hadits Abu Musa. Karena secara

zhahir Nabi SAW membagikan kepada mereka dari pokok rampasan

bukan dari bagian yang 1/5. Sebab bila berasal dari 1/5 harta rampasan

maka tidak menjadi kekhususan bagi mereka. Sementara hadits yang

ada menjelaskan kekhususan yang mereka dapatkan." Lalu dia

berkata, "Akan tetapi hadits ini mungkin disesuaikan denganjudul bab

bila ditinjau dari sisi bahwa jika imam boleh berijtihad dan

menggunakan bagian 415 darl rampasan (yang seharusnya khusus bagi

prajurit) untuk diberikan kepada mereka yang tidak turut serta dalam

peperangan, maka tentu lebih diperbolehkan lagi berijtihad untuk

menggunakan bagian 115 yang tidak dimiliki orang-orang tertentu,

meskipun dimiliki oleh suatu golongan."

Ibnu At-Tiin berkata, "Ada kemungkinan Nabi SAW

memberikan kepada mereka atas keridhaan seluruh prajurit yang ikut

berperang." Apa yang dianggap sebagai suatu kemungkinan oleh Ibnu

At-Tin telah dinyatakan sebagai realita oleh Musa bin Uqbah dalam

kitabnya Al Maghazi. Tapi ada pula kemungkinan pemberian tersebut

diambil oleh Nabi SAW dari bagain yang U5. Kemungkinan terakhir

dianggap sebagai kemestian oleh Abu Ubaid dalam kttab Al Amwal,

dan hal ini sesuai dengan judul bab yang dikemukakan Imam Bukhari.

Adapun perkataan Ibnu Al Manayyar, "Jika diambil dari bagian

yang ll5 maka tidak ada kekhususan bagi mereka", merupakan

pernyataan yang sangat beralasan. Hanya saja mungkin dikatakan

bahwa Nabi memberikan kepada mereka dari bagian yang l/5, tetapi

pemberian ini dikhususkan kepada mereka tanpa memberi golongan

lain yang juga berhak mendapatkan dari bagian yang l/5. Ada pula

kemungkinan Nabi SAW memberikan kepada mereka dari pokok

harta rampasan, karena mereka sampai kepada beliau sebelum

rampasan perang dibagi. Kemungkinan ini merupakan salah satu

pendapat dalam madzab Imam Syaf i. Pendapat ini cukup berdasar

bila dilandasi oleh lafazh "Memberi bagian (saham) kepada mereko".

sebab apa yang diberikan dari bagian yang ll5 tidak dinamakan
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sebagai saham kecuali dalam konteks majaz. Disamping itu, redaksi

kalimat berkonotasi kebanggaan dan keistimewaan yang tidak

ditemukan pada selain mereka (seperti telah disebutkan).

Keenam, hadits Jabir tentang janji Rasulullah SAW untuk

memberinya sebagian harta dari Bahrain.

;r;"'-;1r JJ ;"E S'j lXotou harta dari Bahrain telah datang

kepadaku). Pada awal pembahasan tentang upeti akan disebutkan dari

hadits Amr bin Auf bahwa harta tersebut adalah hasil upeti (iizyah).

Namun, dalam riwayat ini disebutkan, o'Abu Ubaidah datang

membawa harta dari Bahrain." Maka kemungkinan harta yang

dijanjikan Nabi SAW kepada Jabir adalah yang akan datang setelah

tahun Abu Ubaidah datang membawa harta upeti tersebut. Dari

riwayat ini diketahui pula asal harta yang dimaksud dan ia berasal dari

upeti. Dengan demikian, tidak butuh lagi kepada perkataan Ibnu

Baththal, "Ada kemungkinan berasal dari l/5 rampasan perang atau

dan hartafai'-"

,s,sti t;u S i:7i 1,lUu Bakar memerintahkan seseorang untuk

berseru). Saya belum menemukan nama orang yang dimaksud, tetapi

ada kemungkinan dia adalah Bilal.

it;,1-53 (Pada kali yang lain dia berkata). Orang yang

mengucapkan kalimat ini adalah Suffan berdasarkan sanad di atas.

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang hibah melalui

sanad yang pertama tanpa tambahan hingga akhir. Lalu keterangan

tambahan yang dimaksud disebutkan pula melalui sanad ini dalam

pembahasan tentang pemberian jaminan dan pengalihan utang hingga

lafazh, iu'b Q4mbillah dua kati sepertinya).

'ot}:"'JG 
$ufyan berknta). Bagian ini berkaitan dengan sanod

sebelumnya. Amr yang disebut-sebut adalah Amr bin Dinar'

Sedangkan Muhammad bin Ali adalah Ibnu Al Husain bin Ali. Dari

riwayat ini diketahui maksud lafazh pada riwayat Ibnu Al Munkadir,

"Dia meraup tiga kali untukku." Akan tetapi lafazh, "Beliau meraup
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satu kali untukku" bila dikaitkan dengan lafazh pada riwayat

sebelumnya, "Suffan mempraktikkan meraup dengan kedua tangan

nya", memberi konsekuensi bahwa kata hatsyaft (raupan) adalah apa

yang diambil dengan kedua tangan sekaligus. Sementara menurut

pakar batrasa bahwa hatsyah adalah apa yang memenuhi satu telapak

tangan dan hafnah adalah apa yang memenuhi dua telapak tangan.

Hanya Abu Ubaid Al Harawi menyebutkan bahwa hatsyah dan hafnah

adalah satu makna.

-srJJi|;.l i:- S'$ pia berlrata yahni Ibnu Al Munkodir).

Orang yang mengucapkan kata, "Dia berkata" adalah Suffan,

sedangkan yang mengucapkan kata "Yakni Ibnu Al Munkadir" adalah

Ali bin Al Madini.

J=;jr ,H..s)\ir)tUii (Penyakit perut manakah yang lebih

berbahaya dari kekikiran). Iyadh berkata, "Demikian tercantum di

tempat ini, yakni dengan lafazh adwaa tanpa huruf hamzah di

akhirnya yang berasal dari kata dawiya, yakni penyakit di perut.

Padahal yang benar adalah Adwa' karena berasal dari kata daa'
(penyakit). Maka mungkin mereka merubah huruf hamzah menjadi

ya' untuk mempermudatr pengucapan.

Sementara itu dalam Musnad Al Humaidi dari Sufyan

disebutkan, "Ibnu Al Munkadir berkata dalam haditsnya." Dari sini

menjadi jelas bahwa riwayat tersebut memiliki sanad yang muttashil

(bersambung) hingga Abu Bakar, berbeda dengan riwayat Al Ashili
yang memberi asumsi batrwa hal itu adalatr perkataan Ibnu Al
Munkadir, dan dia menukil dengan lafazh, .1-4ir 41!tl f U?t

(Penyakit manakah yang lebih berbahaya dari kekikiran).

Dalam pembatrasan tentang pemberian jaminan telatr disebutkan

bagaimana Abu Bakar menunaikan janji-janji Nabi SAW. Demikian

pula yang terdapat dalam pembahasan tentang hibah. Sesunguhnya

janji beliau tidak boleh diselisihi sehingga hukumnya sama seperti

jaminan yang diberikan oleh orang yang hidup.
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Sebagian berpendapat bahwa Abu Bakar melakukannya dengan

suka rela dan dia tidak berkeyakinan bahwa hal itu adalah kewajiban.

Namun, apa yang disebutkan pada bab, "Orang yang Mernerintahkan

Untuk Menunaikan Janji" dalam pembahasan tentang kesaksian lebih

tepat. Jabir tidak mengklaim memiliki piutang pada Nabi SAW dan

Abu Bakar tidak memintanya untuk mendatangkan bukti, dia

memenuhi janji itu dari baitul mal (kas negara) yang pengurusannya

diserahkan kepada ijtihad imam (pemimpin). Itulah yang menjadi

tujuan Imam Bukhari dan ini pula maksud judul bab yang

disebutkannya. Hanya saja Abu Bakar mengakhirkan pemberian

kepada Jabir hingga mengucapkan apa yang dia ucapkan mungkin

karena ada urusan yang lebih penting, atau Abu Bakar khawatir jika
dituruti sejak awal niscaya akan membuat Jabir meminta yang lain,

atau khawatir orang-orang akan mengajukan permintaan serupa. Abu
Bakar tidak bermaksud untuk tidak memberi secara mutlak. Oleh

karena itu, dia berkata, "Tidak sekalipun aku mencegahmu melainkan

aku ingin memberimu." Saya akan menyebutkan pada bagian awal

pembahasan upeti penjelasan tentang perbedaan penggunaan harta

upeti. Secara lahiriah Imam Bukhari menyebutkan hadits ini pada bab

di atas untuk menjelaskan bahwa penggunailn harta upeti sama seperti

penggunium l/5 rampasan.

Ketujuh, hadits Jabir RA tentang seorang laki-laki yang berkata

kepada Nabi SAW, "Berbuatlah adiP'. Hadits ini akan dijelaskan

dengan lengkap pada pembahasan tentang perintah bertaubat untuk

orang-orang murtad ketika membicarakan hadits Abu Said yang

semakna dengannya. Dalam hadits Abu Sa'id terdapat penjelasan

tentang nzrma orang yang berkata demikian.

Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh "laqad syuqiitu"
(strngguh aku telah celaka). Namun, kalimat ini tidak memiliki
konsekuensi logis, karena Nabi SAW bukan termasuk orang yang

tidak berlaku adil sehingga menjadi celaka, bahkan beliau berlaku adil

maka tidak ada kecelakaan baginya. Sementara itu Iyadh menukil

dengan lafazh "Laqad syaqaitu". Versi ini dinyatakan rajih (lebih
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kuat) oleh Imam Nawawi dan dikutip oleh Al Ismaili dari riwayat

gurunya Al Mani,i dari utsman bin Umar dari Qurrah. Adapun makna

"Laqad syuqiita", adalah sungguh kamu telah tersesat wahai pengikut

karena mengikuti orang yang tidak berlaku adil, atau karena kamu

memiliki keyakinan seperti ini pada nabimu, dimana ucapan itu tidak

mungkin keluar dari sorang yang beriman.

16. Nabi SAW Membebaskan Para Tawanan Tanpa Diambil

Bagian Seperlima DarinYa

\t * u;t'oi i:; ir q; yj * ;; i y * qi^ll *
,1'-s!.t. , ,

# g !- q: ; 
"alt 

ok'; :$. a;;Li ,1'Ju e't y
u';di ,#t:'tp €

3139. Dari Muhammad bin Jubair dari bapaknya RA bahwa

Nabi SAW bersabda tentang tawanan perang Badar, "Sekiranya

Muth'im bin Adi masih hidup kemudian dia berbicara denganku

tentang orang-orang yang busuk itu niscaya alat akan meninggalkan

merelra untulvtya."

Keteransan Hadits:

Pada bab ini, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa

Nabi SAW berhak menggunakan rampasan perang sesuai apa yang

beliau anggap dapat membawa kemaslahatan. Beliau boleh memberi

na/l dari pokok rampasan dan terkadang pula dari bagian yang 1/5.

Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW boleh memben nafl

dari pokok harta. Perbedaan pendapat mengenai hal ini telah

disebutkan.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Jubair bin

Muth'im, "sekiranya Muth'im bin Adi masih hidup kemudian ia
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berbicara denganlru tentang orang-orang yang busuk itu niscaya aku

akan meninggalkan mereka untulvtyo." Ibnu Baththal berkata, "Sisi
penetapan dalil dari hadits ini adalah Nabi SAW tidak boleh mengabar

kan sesuatu yang jika terjadi niscaya beliau akan melakukannya

sementara hal itu tidak boleh bagi beliau. Maka hal ini menunjukkan

bahwa imam boleh membebaskan tawanan tanpa mengambil tebusan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa rampasan perang tidak menjadi

hak milik penuh para prajurit hingga dibagi. Demikian yang dikatakan

para ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Sementara Imam Syaf i
berkata, "Mereka dianggap memiliki harta itu apabila telah dirampas

dari musuh." Adapun hadits pada bab diatas harus dipahami bahwa

Nabi SAW minta kerelaan dari para sahabatnya. Dalam hadits tersebut

tidak ada keterangan yang menafikan kemungkinan ini, maka tidak
dapat dijadikan sebagai hujjah. Masing-masing memiliki hujjah dan
jawabannya berkenaan dengan masalah ini, tetapi saya tidak ingin
membahasnya secara panjang lebar di tempat ini karena hadits di atas

tidak menetapkan maupun menafikan.

Menurut Ibnu Al Manayyar bahwa kemungkinan yang dike

mukakan Imam Syaf i tidak dapat diterima. Dia berkata, "Jika beliau

minta kerelaan dari para sahabatnya yang ikut berperang, maka ini
adalah akad yang tidak mengikat, mungkin saja sebagian mereka tidak

menurutinya, lalu mengapa beliau memastikan akan membebaskan

tawanan itu padahal persoalan sangat terkait dengan orang-orang yang

ada kemungkinan tidak menyetujuinya?

Saya (Ibnu Hajar) katakan, agar persoalan yang ada disesuaikan

dengan penjelasan sebelumnya, yaitu pada mulanya rampasan perang

adalah untuk Nabi SAW, beliau dapat menggunakan sesuai kehendak

nya. Sementara ketentuan membagi rampasan perang menjadi 5

bagian diturunkan setelah pembagian rampasan perang Badar

sebagaimana telah dijelaskan. Dengan demikian, hadits ini tidak dapat

dij adikan hujj ah berdasarkan apa y ang telah kami sebutkan.

Ad-Dawudi mengingkari adanya ketetapan tentang bagian 1/5

pada rampasan perang Badar. Dia berkata, "Tidak ada dalam
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ketetapan itu selain dua perkara; membebaskan tanpa tebusan atau

membebaskan disertai tebusan. Barangsiapayang tidak memiliki harta

maka dia mengajarkan tulis-menulis kepada anak-anak kaum Anshar."

Adanya dua pilihan itu tidak menghalangi adanya pilihan yang lain.

Kenyataannya Nabi SAW telah membakar beberapa orang, di

antaranya; Uqbah bin Abi Mu'aith dan selainnya. Klaim dia bahwa

kaum Quraisy tidak boleh dijadikan budak perlu diperkuat dengan

dalil khusus. Sebab perbedaan pendapat tentang apakatr orang Arab

dapat dijadikan budak atau tidak merupakan perkara yang masyhur.

Penjelasan hadits ini selanjutnya akan dikemukakan pada pembahasan

tentang perang Badar.

17. Di Antara Dalil yang Menyatakan Bahwa l/5 Rampasan

Perang Untuk Imam dan Bahwa Dia Dapat Memberi Sebagian
Kerabatnya Tanpa Sebagian yang Lain; Adalah Pembagian Nabi

SAW Kepada Bani Muththalib dan Bani Hasyim dari l/5
Rampasan Khaibar

, t o. z- ,,, 1a t.cl. .,,'. ctltzci .?, o. tct.t'1,1
* i.r-l: t)-p o44 d-l s-t r.6-.rJ- I ,/lt * 4 r*,o Ji!

t-:J) ,'.J;t;Jlt q gy,<:i n. pf qr)t rk"o, ,!t L;f
o .r'.it, o o'--o .1. .ctc6..€.*sfrqy Cr#

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Beliau tidak memberikan

pemberian itu kepada mereka semua dan tidak mengkhususkan

kerabat tanpa orang yang lebih membutuhkan darinya, meskipun

orang yang diberi (lebih jauh hubungan kerabatnya), karena

kebutuhan yang mereka keluhkan dan apa yang menimpa mereka di

sisinya dari kaum dan sekutu mereka."

i
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3140. Dari Jubair bin Muth'im, dia berkata, "Aku berjalan
bersama Utsman bin Affan menuju Rasulullatr SAW. Kami berkata,
'Wahai Rasulullah, engkau memberi bani Muththalib dan meninggal
kan kami, sementara kami dan mereka di sisimu berada pada satu
tingkatan'. Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya bani
Muththalib dan bani Hasyim adalah satu'." AI-Laits berkata "Yunus
menceritakan kepadaku seraya memberi tambahan; Jubair berkata,
'Nabi SAW tidak memberi bagian kepada bani Abdu Syams dan tidak
pula bani Naufal'." Ibnu Ishaq berkata, *Abdu Syams, Hasyim dan
Abdul Muththalib adalah saudara seibu. Ibu mereka adalah Atikah
binti Munah. Adapun Naufal adalah saudara mereka dari pihak
bapak."

Keterangan Hadits:

(Bab di ontara dalil yang menyatakan baltwa l/5 rampasan
untuk imam). Hal ini telah disebutkan pada bab terdahulu.

',-i"JJ-'J ,*-tt *'i. * jti ({Jmar bin Abdul Aziz berkata,

"Beliau SAW tidak memberilran pemberian itu kepada mereks
semua."). Maksudny4 tidak memberi semua kaum Quraisy.
Sedangkan maksud "tidak mengkhususkan kerabat tanpa orang yang
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lebih butuh kepadanya", adalah Nabi SAW memberi orang yang lebih

butuh kepada pemberian itu, dan mengkhususkan kerabat tertentu.

6ibi ,iyt o;!f 'oU (Meskipun yang beliau beri). Maksudnya,

meski yang beliau beri lebih jauh hubungan kekerabatannya

dibandingkan orang yang tidak diberi. Kalimat ini perlu ditelaah

secara seksama. Umar bin Syabah dalam kitab Akhbar Al Madinah

telah menukil riwayat tersebut melalui sanad yang maushul dengan

redaksi yang cukup panjang. Di dalamnya disebutkan, q i4 f*,
'$'i pi 

"* 
*"t o€ u, ,y t'ii !; o\\ q_i :w. tr;so e_

U.r-P'r;;.1 1io,tii m,*b",i *rrcto seluruhnya tanpq mengkhususkan

kerabat daripada yang lebih butuh darinya, dan saat itu di antara
yang diberi ada yang lebih jauh hubungan kekerabatannya), yakni

dibandingkan dengan orang yang tidak diberi.

Kalimat "karena apa yang diadukannya" sebagai alasan

pemberian kepada yang lebih jauh. Sedangkan kalimat "dari kaum

dan sekutu mereka", yakni dan para sekutu kaum mereka dengan

sebab Islam. Imam Bukhari hendak menyebutkan apa yang dialami

Nabi SAW dan para sahabatnya di Makkah dari kaum Quraisy dengan

sebab Islam.

oW'i.i*i $i'# {Aku berjalan bersama (Jtsmon bin Affan).

Abu Daud dan An-Nasa'i memberi tambahan dari jalur Yunus dari

Ibnu Syihab , ,)ir$ ,frt t'V, e ,y o,:iit e e Q (Dalam hal l/5

rompasan yang beliau bagikan di antara bani Hasyim dan bani

Muththalib). Keduanya menukil pula dari riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu

Syihab, * tf3|y'l ,t'!t:, 7J!It .,':.r fstib ,f e i.At ,s:i # *j
f (Beliau menyerahkan bagian kerabat kepada bani Hasyim dan

bani Muththalib dan meninggalkan bani Naufal serta bani Abdu

Syams).

Jubair dan Utsman sengaja mempertanyakan hal ini, karena

Utsman berasal dari bani Abdu Syams dan Jubair bin Muth'im berasal
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dari bani Naufal. Sementara bani AMu Syams, Naufal, Hasyim dan

Muththalib adalah sam4 semwmya merupakan bani Abdi Manaf.

Maka inilah makna mereka, *Kami dan mereka di sisimu

berada pada posisi yang sama", yakni dari segi penisbatan nasab

kepada Abdi Manaf. Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkaru

"Hubungan kerabat kami dan mereka denganmu adalah sama."

Abu Daud menukil pula dari Ibnu Ishaq, *.rl? &t irl 6-,&
.=_.riijr t's:?\J{ 6i ,B i, -*ibi 

-51, y'1"#6 #1 *6
eiV Wt {Kami berkata, 'wahai Rasulullah, mereka bani Hasyim,

l<ami tidak mengingkari keutamaan mereka koreno posisi yang Allah
telah menempatlmnmu di antara mereka, tapi mengapa engkau

memberi lrepada saudara-saudara kita dari bani Muththalib lalu
meninggalkan komi?).

u -'o.t'1tl e:gJ (Sesuatu yang satu). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan periwayat, bahkan menurut Iyadh demikian yang dinukil
dalam kitab Al Bukhari tanpa perbedaan. Sementara itu, saya telah
menemukan dalam riwayat Al Kasymihani, pada pembatrasan tentang

peperangan dari riwayat Al Mustamli, pada pembahasan tentang

keutamaan kaum Quraisy dari riwayat AI Mustarnli, dan dalam

riwayat Al Hamawi disebutkan, "syiyyul waahid'. Demikian juga

yang diriwayatkan Yahya bin Ma'in. Al Khaththabi berkata,

"Riwayat ini lebih baik dari segi makna." Iyadh menukil riwayat
serupa diluar krtab Shilhih seraya berkat4 "Versi yang benar adalah

riwayat mayoritas berdasarkan lafazh, yrt -ei#.'Oi 'j {Beliau

memasuklrnn antara jari-jari tanganrrya). Hal ini menunjukkan

adanya percampuran seperti satu kesatuan bukan bermakna p€rsamzurn

dan keserupaan."

Keterangan tambatran yang disinyalir di atas terdapat dalam

riwayat Ibnu Ishaq , JJ{: ,iUlrt *E euf 'j +kir 3!;; rly ,}ui

:r*1'F. 
-*i,Yri 

i r? ij';; (B e I i a u b e r s ab da,, S e s un g gu hny a

kita don bani Muththolib tidak berpisah pada masa jahiliyah dan
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tidak pula pada masa Islam, sungguh kita dan mereks sesuqtu yang

satu" lalu beliau memasukkan (menialin) antara jari-jari tangannya).

Dalam riwayat Abu Dzar Al Marwazi disebutkafi, "Syai'un

uhad". Menurut sebagian ulama kedua lafazh tersebut memiliki

makna yang sama. Namun, sebagian berkata, "Al Ahad adalah yang

menyendiri pada sesuatu dan tidak ada yang bersekutu dengannya,

sementara ql waahid adalah permulaan bilangan." Ada pula yang

berpendapat bahwa al ahad adalah yang menyendiri dalam hal makna

dan al waahid adalah yang menyendiri dari segi dzat. Pendapat lain

mengatakan al ahad untuk menafikan bilangan yang disebutkan

bersamanya dan al waahid adalah nama untuk pembuka bilangan dari

jenisnya. Lalu sebagian mengatakan ol ahad tidak digunakan kecuali

untuk Allah. Semua pendapat ini dinukil oleh Iyadh.

,t .;. \
.L.r 1, ^, *'4t d lt ,fr'Ja tty ,;;" gY ,lAsr',Sa

,f i $}t f y d,(Al-Laits berkata, "Yttntts menceritaksn

kepadaku serayq memberi tambahan; Jubair berkato, 'Nabi SAW

tidak memberi bagian kepada Bani Abdu Syams dan tidak pula Bani

Naufal'. "). Menurutku, sanad ini termasuk pula riwayat Abdullah bin

Yusuf dari Al-Laits, maka termasuk sanad yang muttashil

(bersambung). Akan tetapi ada pula kemungkinan termasuk riwayat

mu'allaq. Imam Bukhari telah menyebutkannya dengan sanad yang

maushul daiam pembahasan tentang peperangan dari Yahya bin

Bukair dari Al-Laits, dari Yunus dengan redaksi yang lengkap.

Abu Daud memberi tambahan dalam riwayat Yunus (melalui

sanad seperti di atas), il' .r& irr JFI e'P u,:,lit'*t";<t ;.1 oSi

'4 o;r't ;*3io i' ,p ii,' J?t,ij F-i|ip'8;; ;*i y
J. o- l- .ot, ti'rJ. u-ie3 t-L }d-Lii (Adapun Abu Bakar membagi bagian l/5

rampasan sama seperti cara pembagian Rasulullah SAW, hanya saja

dia tidak memberi kerabat Rasulullah SAW, sedangknn Umar

memberi mereka dari bagian tersebut, demikian pula yong dilakukan

oleh {Jtsman sesudahnya). Menurut Adz-Dzuhali dalam kitab Jam'u
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Hadits Az-zuhri bahwa tambatran tersebut adalah perkataan periwayat
yang disisipkan dalam hadits. sebab pernyataan itu telah dinukil
secara terpisah dari teks hadits sebagaimana yang dikutip Al-Laits dari
Yunus. Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imam Bukhari meng-
hapus talnbahan tersebut meski dia mengutip riwayat Yunus.

Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan selain mereka
meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Yazid bin Hurmuz dari Ibnu
Abbas tentang bagian kaum kerabat, dia berkata, &.1r J-r-l ,;i.'i*:i wr"??tsn;&if n' e'$''etpt*?nr

it-$3s ,ti; ;t\itrtl, (n untuk kerabot Rasulullah sAW, Nabi sAW

membagi untuk mereka don umar telah menawarkan kepada kami
bagian itu, tetapi kami menganggapnya bukan hak kami maka kami
pun menolabtya).

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur lain, '8" o1$b:5';L o,e Ui
i3'p 'ir-i .r;f Li1J- of 11 #ri g:" * "/, 

r;ltb Uf" €J) (t*o,
memanggil ksmi untuk me'nikahknn orqng-orang yang sendirian dan
memberi orang-orong yang butuh di antara kami serta membayar
ordng-or(mg yang merumggung utang diantara kami, tetapi kami
tidok mau kecuali dia memberikannya kepada kami. Dia (Ibnu Abbas)
berkota, 'Maka kami pun meninggalkannyo'.).

...G6,:,"y'i., ,5,6i {Ibnu Ishaq berkata...). Hadits ini disebutkan

melalui sanad yang masuhul oleh Imam Bukhari dalam kitab At-
TariHt. Atikah binti Murrah yang disebutkan dalam hadits ini adalah
Atikah binti Murrah bin Hilal dari Bani Sulaim. Kemudian ibunya
Naufal adalah Waqdah binti Abu Adi, dan nama Abu Adi adalah
Naufal bin Ubadah dari bani Mazin bin Sha'sha'ah.

Az-Zubut bin Bakkar menyebutkan dalam pembahasan tentang
nasab bahwa Hasyim dan Al Muththalib biasa dijuluki badraan (dua
pumama), sedangkan Abdu Syams dan Naufal adalah Abharan (yang
tidak tersaingi). Hal ini menunjukkan antara Hasyim dan Al
Muththalib terjadi pembauran pada keturunan mereka.
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Oleh karena itu, ketika kaum Quraisy menulis surat

pemboikotan bani Hasyim, maka bani Al Muththalib termasuk dalam

pemboikotan itu, namun tidak demikian halnya dengan bani Abdu
Syams dan bani Naufal. Masalah ini akan dijelaskan kembali pada

bagian awal pembahasan tentang kebangkitan.

Hadits di atas menjadi hujjah bagi madzhab Syaf i dan mereka

yang sepaham dengannya bahwa bagian kaum kerabat dari ll5
rampasan perang adalah untuk bani Hasyim dan bani Al Muththalib
secara khusus dan bukan untuk kerabat Nabi SAW lainnya dari
golongan Quraisy. Sementara itu dinukil dari Umar bin Abdul Aziz
bahwa kerabat yang mendapat bagian tersebut adalah bani Hasyim
secara khusus. Pendapat inilah yang diikuti oleh Zaid bin Aslam dan

sekelompok ulama Kufah. Namun, hadits ini menunjukkah bahwa

bani Muththalib dimasukkan dalam bani Hasyim.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kerabat yang mendapat

bagian 1/5 adalah kaum Quraisy secara keseluruhan, hanya saja imam
(pemimpin) memberi siapa yang dia anggap perlu untuk diberi. Ini
adalah pendapat Al Ashbagh. Hanya saja hadits di atas menjadi hujjah
bagi yang menolaknya.

Kemudian hadits tersebut menjadi bukti lemahnya pendapat

mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW memberi bani Hasyim
dan bani Muththalib, karena keadaan mereka membutuhkan. Sebab

jika mereka diberi dengan alasan tersebut, maka tentu Nabi SAW
tidak mengkhususkan satu kaum tanpa kaum yang lain. Sementara

hadits di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi

mereka karena pertolongan yang diberikan dan keadaan mereka yang

menerima Islam, berbeda dengan kaum lainnya yang tidak masuk

Islam lebih awal.

Ringkasnya, ayat di atas merupakan nash yang menyatakan

bahwa kaum kerabat Nabi SAW berhak mendapatkan bagian dari ll5
rampasan perang, dan hal ini berlaku juga bagi Bani Abdu Syams

karena kedudukan mereka sebagai saudara kandung, juga Bani Naufal
jika tidak dianggap memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu.
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Kemudian para ulama madzhab Syaf i berbeda pendapat

tentang alasan mengapa kedua marga ini tidak diberi bagian oleh Nabi
SAW. Menurut sebagian mereka bahwa Nabi SAW memberikan
bagian 1/5 rampasan perang kepada kaumnya dengan alasan hubungan
marga dan pertolongan yang mereka berikan. Oleh karena itu, yang

masuk kriteria adalah Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Adapun
Bani Abdu Syams dan Bani Naufal tidak masuk kriteria karena salah

satu illat (sebab) pemberian tidak ada" atau karena syaratnya yang
tidak lengkap. Sebagian lagr mengatakan bahwa pemberian tersebut

didasarkan pada hubungan kekerabatan semata, hanya saja Bani Abdu
Syams dan Bani Naufal terhalang untuk menerimanya karena sikap
mereka yang berpisah dari bani Hasyim dan memerangi mereka.

Kelompok yang ketiga berkata, "sesungguhnya kata 'kerabat' pada

ayat bersifat urnum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, lalu
pengkhususan ini dijelaskan oleh sunnah."

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjadi bantahan bagi
pendapat Imam Syafi'i bahwa l/5 dari bagian yang ll5 dibagi rata di
antara kerabat (Nabi SAW), tanpa mengutamakan yang kaya atas yang
miskin. Beliau memberikan kepada laki-laki dua kali bagian wanita.,'

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits tersebut tidak menjadi
dalil yang menetapkan maupun menafikan apa yang dikatakan Ibnu
Baththal. Bukti bahwa hadits tersebut tidak menjadi dalil yang

menetapkan adalah, karena hadits tersebut hanya menyinggung bahwa
Nabi SAW membagi bagian yang ll5 dari 1/5 rampasan perang di
antara Bani Hasyim dan Bani Muththtalib, tetapi tidak menyinggung
masalah melebihkan sebagian atas yang lain. Apabila hal itu tidak
disinggung, maka hukum dasar dalam pembagian 

-jika disebutkan
secara mutlak- adalah persamaan dan menyeluruh. Untuk itu, hadits
tersebut menjadi hujjah yang mendukung pendapat Imam Syaf i
bukan menjadi bantahan terhadap pendapatnya. Ada kemungkinan
pemberian secara menyeluruh dicapai dengan caru; imam
memerintahkan wakilnya di setiap wilayah untuk mendata orang-
orang yang bermukim di sanq lalu diperbolehkan memindahkan
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bagian dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan kebutuhan.

Namun, menurut sebagian ulama setiap wilayah khusus menangani

orang yang ada di wilayah tersebut.

Adapun bukti bahwa hadits tersebut tidak juga menunjukkan

penafian adalah karena hadits tersebut tidak menyinggung tentang

cara pembagian. Namun, secara lahiriah adalah sama. Ini adalah

pendapat Al Muzani dan sebagian ulama. Maka mereka yang

menyamakan pembagian ini dengan cara pembagian warisan harus

menguatkannya dengan dalil yang lain.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kaum kerabat mendapat

bagian secara keseluruhan. Berbeda dengan anak-anak yatim, dimana

yang mendapat bagian hanya yang miskin di antara mereka. Demikian

pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad' Namun, menurut Imam Malik

bahwa anak-anak yatirn juga diberi bagian seluruhanya. Imam Abu

Flanifah berkata, "Di antara kedua kelompok tersebut yang diberi

hanyalah orang-orang yang miskin."

Imam Syaf i berhujjah bahwa ketika mereka (kerabat Rasul)

ditarang menerima zakat maka selayaknya mereka diberi bagian 1/5

rampasan. Disamping itu mereka diberi karena hubungan kerabat

dengan Nabi SAW sebagai wujud penghormatan kepada mereka.

Berbeda dengan anak-anak yatim, dimana mereka diberi karena alasan

kebutuhan.

Hadits di atas dijadikan dalil tentang bolehnya mengakhirkan

pembicaraan dari waktu yang dibutuhkan. Sebab "kaum kerabat"

merupakan kata yang bersifat umum, lalu dikhususkan dengan Bani

Hasyim dan Bani Muththalib. Dalam hal ini Ibnu Al Hajib berkata,
,'Tidak dinukil qarinah (faktor penjelas) secala global, padahal

menurut asalnya adalah tidak ada pengkhususan."
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18. Orang yang Berpendapat bthwzAs-SalaD tidak Dibagi
Menjadi Lima Bagian dan Barangsiapa Membunuh Musuh maka

Baginya As-Salb tanpa Diambil Bagian 1/5 darinya, serta

Keputusan Imam Dalam Masalah Ini

:Jt| o'* yj * o'*; r')t*; et;\i 19 *. , .,:.t\? ,,;9 *j ,*-'*t|hi ,)T.i';'.;*st €4,itt E
glt'; off'oi Li:"l t #Lf at,,- .t;\t i-;:lurd
",V,ti tSV (: ii'# f ,:.','i* u;;ri jP,4
?rt J* 

^t 
Jyr*- ^fr -';l lu tgi i.r U 9;ec

ji:,t; tt?b:6l d-?,4:i,d €!,1 ,*ty
/c :,j ,U J.J* ;'tt ,4 ,u,a.r# ,,F\i'o";-

ri;,'ot.ti 'L 
'ri ,/Jt €Jo F J: J\L"*t oi",-:t:i

'; ;;u,? ts:p @ it r.-;;s, -'tA1:,,,rt c?-a
{^ii rs:), J6 riL U' * X, * *t ) -,, jt ia,

t r c . --c z I - t t

v 'vti 
ttKfi G^;'S :Jt- .'^Ai (t :(iL -r;1 )? :JG

9H,/ )f ;:a)^b,Ms^;1 i6';h, q.'F
.SrAt / )f '; l!'tirr iit " erst

.r? /,#')r *;(: gttf.:a:bii;'e7:"rH Jt,

3141. Dari Shalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari

bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Ketika aku sedang berdiri

dalam barisan pada perang Badar, aku melihat ke samping kanan dan

kiriku. Temyata aku melihat dua pemuda Anshar yang masih belia,
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aku mengidam-idamkan jika berada di antara tulang rusuk mereka.

Salah seorang mereka memberi isyarat dengan matanya kepadaku dan

berkata, 'Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?' Aku
berkata, 'Ya!' Apakah kebutuhanmu padanya wahai anak saudaraku?'

Dia berkata, 'Aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah

SAW. Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya aku

melihatnya maka badanku tidak akan berpisah dengan badannya

hingga orang yang lebih singkat di antara kami menemui

kematiannya'. Aku merasa takjub atas hal itu. Kemudian pemuda

yang satunya memberi isyarat dengan matanya kepadaku dan

mengatakan seperti itu. Beberapa saat kemudian aku melihat Abu

Jahal menyeruak di antara orang-orang. Aku berkata, 'Ketahuilah,

sungguh inilah orang yang kamu tanyakan kepadaku'. Keduanya

segera mendekati Abu Jahal dengan pedang mereka dan sama-sama

memukulnya hingga berhasil membunuhnya. Lalu keduanya berbalik
menemui Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya. Nabi SAW

bertanya, 'Siapa di antara kalian yang membunuhnya?' masing-

masing berkata, 'Aku yang membunuhnya'. Nabi SAW bersabda,

'Apakah lalian telah mengelop pedong kalian?' Keduanya berkata,

'Belum'. Nabi SAW melihat pedang keduanya dan bersabda,'Kalian
berdua telah membunuhnya. As-salb dari Abu Jahal untuk Mu'adz bin

Amr bin Jamuh'. Adapun kedua pemuda itu adalah Mu'adz Ibnu Afra'
dan Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh."

Muhammad berkata, "Yusuf mendengar Shalih, sedangkan

Ibrahim mendengar bapaknya Abdunahman bin Auf."

+\t .u it Jy, ( G=? iJs ;ht *ri;tt o_i V
q)L.ru.ij ,:il'; |4.uk Wtfi ,,ft?G *,
& utr, u'^*i ,F L'rlr.,;ti ,;l^r:-:.it d >v3 >G'#,:rl
,,o"r'.', :r.- 6..i oi.'r;1'.t-iL, -Li& jibip #:v o.in.G rV * a3ur,3.?
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*;-ajlr ;';"'4, *'rG L"r)t k;ii r: t7'-Jr a,
'#t',r"t*) ,ty*r;it\d ,1' ')i :Js tr6r j,;,; ,iiii
l:5 .'il- |Jt^*. ^lL';:lqs',pA,Jd:43 *\t*
'^-ii-^i 

^;i:o 
';;; ,F'; .ii'; ,* ; ,i ;.:^1:i ;,a ,!i

t, .ot .. 3 u'.5'iL a6t i" ii i:l^L- n t; |^1:i- ;1 iix '& ,'^y*
o'.

*:-:;;ru ti;a 6 t-u 6 *r:o ir' ,k *t Ji., ,lw
lw g yrC ,qb ^5-,r::tti-i G- o:* ,,y, Jr;" ,aLat

1' :f i *i iy*l r'i1 .i,r ny :*; hr qrb'ilt :* ;
'* nri--.,i- ^x-'rtx *r*\t-* iitr:t; t,g
,J G';r1 *',.=Ji.u L:1t l;; ;,yzG .d* ,&', ^+ \r ,*9. - .'-

.c>&)r ,]'^:iu.l,; j1tr iit) 
^a:" ,,y:e.,/

3142. Dari Abu Qatadah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama

Rasulullah SAW pada perang Hunain. Ketika kami telah bertemu,

maka kaum muslimin mendapat tekanan. Aku melihat seorang laki-
laki musyrik telah membunuh seorang laki-laki muslim. Aku pun
berbalik hingga mendatanginya dari belakangnya lalu menebasnya

dengan pedang di atas urat lehemya. Dia berbalik menghadapku lalu
mendekapku dengan kuat, dan aku mencium aroma kematian darinya.
Tak lama kemudain dia meninggal dunia dan melepaskanku. Aku
segera menemui Umar bin Khaththab dan berkata, 'Ada apa dengan

orang-orang?' Dia berkata, 'Urusan Allah'. Kemudian orang-orang
pun kembali. Lalu Nabi SAW duduk dan bersabda,'Barangsiapa
membunuh seseorang dan dia memiliki bukti atas hal itu maka salab
dari musuh itu menjadi milik orang yang membunuhnya'. Aku berdiri
dan berkata, 'Siapa yang mau bersaksi untukku?' Lalu aku duduk
kembali. Kemudian Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa membunuh
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seseorang dan ia memiliki bukti atas hal itu maka salab dari musuh

itu menjadi milik orang yang membunuhnya'. Aku berdiri dan berkata,
.Siapa yang mau bersaksi untukku ?' Lalu aku duduk kembali.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda untuk ketiga kalinya sama

seperti itu, dan aku pun berdiri. Rasulullah SAW bertanya, 'Ada apa

denganmu wahai Abu Qatadah?' Maka aku menceritakan kepada

beliau. Seorang laki-laki berkata, 'Ia benar wahai Rasulullah, dan

salab orang itu ada padaku, ridhailah ia untukku'. Abu Bakar Ash-

Shiddiq RA berkata, 'Demi Allah tidak, bagaimana seseorang yang

telah menghadapi singa di antam singa-singa Allah lalu berperang

membela Allah dan Rasul-Nya, dan salab musuh yang terbunuh

diberikan kepadamu?' Nabi SAW bersabda, 'Benorl' Beliau pun

memberikan kepadanya, lalu aku menggunakannya membeli kebun di

Bani Salimah. Sungguh ia adalah harta pertama yang menjadi modal

bagiku/milikku dalam Islam."

Keteransan Hadits:

salab menurut jumhur ulama adalah hana yang ditemukan

bersama prajurit yang berperang, baik berupa pakaian maupun yang

lainnya. Namun, Imam Ahmad mengecualikan hewan tunggangan.

Sementara menurut madztrab Syaf i bahwa yang masuk dalam Salab

hanyalah alat- alat perang.

(Barangsiapa membunuh musuh maka baginya salabnya tanpa

diambil darinyo bagian l/5, dan keputusan imam dalam masalah itu).

Kalimat "Barangsiapa membunuh musuh maka baginya salabnya",

adalah penggalan hadits Abu Qatadah, hadits kedua pada bab ini.

Imam Bukhari telah menyebutkan kalimat ini dari hadits Anas.

Sedangkan kalimat "Tanpa diambil bagian 115 darinya", merupakan

kesimpulan fikih dari Imam Bukhari. Seakan-akan dia hendak

menyitir perbedaan pendapat yang sangat masyhur dalam masalah ini

dengan judul bab tersebut.
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Pandangan seperti yang ada dalam judul bab merupakan

pendapat jumhur ulama. Maksudnya, pembunuh berhak mendapatkan

salb baik sebelumnya komandan pasukan telah mengatakan,

"Barangsiapa membunuh musuh maka baginya salabnya", ataupun

komandan tidak mengatakan demikian. Ini merupakan makna lahiriah

hadits Qatadah (hadits kedua pada bab di atas). Menurut sekelompok

ulama, pernyataan tersebut adalah fatwa Nabi SAW dan berita tentang

hukum syar'i.

Dalam madzhab Maliki dan Hanafi dikatakan bahwa pembunuh

tidak berhak mendapatkan salab kecuali jika komandan mempersyarat

kan bahwa salab menjadi milik pembunuh tersebut. Lalu dinukil dari

Imam Malik bahwa imam (pemimpin) diberi hak memilih antara

memberikan salab kepada si pembunuh atau mengambil bagian l/5
darinya. Inilatr yang diikuti Ismail Al Qadhi.

Ishaq berkata, "Jika salab yang didapatkan itu sangat banyak

maka mesti diambil 1/5 darinya." Makhul dan Ats-Tsauri berpendapat

balrwa salab dikeluarkan 1/5 darinya secara mutlak. Pendapat serupa

dinukil pula dari Imam Syaf i. Mereka berpegang dengan makna

umnm ayat, "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima

untuk Allah (Qs. Al Anfaal [8]: al). Makna umum ayat ini tidak
mengecualikan sesuafu pun.

Mayoritas ulamaberhujjah dengan sabdaNabi SAW, ':/{,pV

'r{)r'ii (Barangsiapa membunuh seseorang maka baginya salab milik

orong yang dibunuh). Menurut mereka hadits ini mengkhususkan

makna umum ayat di atas. Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa

Nabi SAW tidak mengucapkan sabdanya, "Barangsiapa membunuh

musuh maka baginya salab" kecuali pada perang Hunain. Imam Malik
berkata, "Hal itu tidak sampai kepadaku, kecuali pada perang

Hunain."

Pernyataan Imam Malik dijawab Imam Syaf i dan ulama

lainnya bahwa sabda tersebut telah dinukil dari Nabi SAW pada
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beberapa kesempatan, di antaranya; pada perang Badar seperti

disebutkan dalam hadits pertama pada bab ini. Pada hadits Hathib bin

Abi Balta'ah bahwa dia membunuh seseorang pada perang Uhud,

maka Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya salab milik laki-laki
yang dia bunuh, seperti dikutip oleh Al Baihaqi. Pada hadits Jabir

bahwa Aqil bin Abu Thalib membunuh laki-laki pada perang Mu'tah,

maka Nabi SAW memberikan baju besi milik laki-laki yang dibunuh

kepada Aqil sebagai nall (pemberian sebelum rampasan perang

dibagi). Kemudian hukum seperti itu telah berlaku di kalangan sahabat

seperti diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Auf bin Malik tentang

kisah dia bersama Khalid bin Walid dan pengingkarannya atas

pengambilan salb dari sipembunuh. Begitu pula diriwayatkan oleh Al
Hakim dan Al Baihaqi melalui sansd yang shahih dari Sa'ad bin Abi

waqqash, #ii ,i'A "rii tb:r, ,iu |lb :;Li ?'i'Jti fr il' + i,f

'^iJ'i-ri)'dii _h'ru, * $'r, j *E'ala'*N. f,d,-* I'Lj ;jjir
(sesungguhnya Abdullah bin Jahsy berkota pada perang Uhud,

"Marilah bersama kami berdoa, Maka Sa'ad berdoa seraya

mengucapkan, 'Ya Allah, berilah aku rezeki berupa seorang laki-laki
yang kuat, lalu aku memeranginya dan dia memerangiku, kemudian

berilah oku rezeki berupa kemanangan atasnya hingga aku

membunuhnya dan mengambil salab mililmya'."

Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad

yang kuat dari Abdullah bin Az-Zubair,dia berkata , ,P e't Un
Oi--iiir i'rj*-lu i )b (Shafiyyah berada di benteng Hasson bin

Tsabit pada perang Khandaq). Lalu dia menyebutkan hadits tentang

kisah pembunuhan seorang Yahudi dan perkataannya kepada Hassan,

Lu *rd.6;Jti6,4Ld 
"JJt,lTurun 

dan ambillah salab darinya. Dia

berkata, 'Aku tidak membutuhkan salab mililvtya' .).

Riwayat yang serupa dengannya adalah riwayat Ibnu Ishaq

dalam pembahasan tentang peperangan dalam kisah Ali bin Abi
Thalib yang membunuh Amr bin Abd Wudd pada perang Khandaq,
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lalu Umar berkata kepadanya, i4"* -.A'*1'rry lir: ;- ;li.r Xi

:f*, €Gt ily,iul ( Mengapa engkau tidak meluc*i baju besinya

knrena sesungguhnya tidak ada bagi bangsa Arab yang tebih baik
darinya'. Dia berknta, "Sesunggultnya io menghalangiht karena baju
itu adalah penutup kemaluannya. ").

Nabi SAW hanya mengucapkan sabdanya tersebut pada perang
Hunain setelah perang usai sebagaimana disebutkan dengan tegas
dalam hadits kedua pada bab ini. Atas dasar ini, Imam Malik
berpendapat bahwa imam (pemimpin) tidak boleh mengucapkan
pemyataan tersebut sebelum perang dimulai agar niat para mujahidin
tidak menjadi lemah dan keikhlasannya berkurang. sebab Nabi sAw
tidak mengucapkan sabda tersebut, kecuali setelah perang usai.

Dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa mengucapkan
pernyataan itu sebelum perang dimulai hukumnya tidak makruh, dan
jika komandan mengucapkannya sebelum perang atau saat perang
maka pembunuh berhak memiliki salab dari orang yang ia bunuh.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; salah
satunya adalah hadits Abdurrahman bin Auf tentang kisah
pembunuhan Abu Jahal. Yang dimaksudkan pada bab ini adarah
kalimat, "Kalian berdua telah membunuhny4 salab miliknya untuk
Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh."

Hadits ini dijadikan hujjatr oleh mereka yang berpendapat
bahwa pemberian salab kepada pembunuh diserahkan kepada
kebijakan imam (pemimpin). Ath-Thahawi dan ulama selainnya
menegaskan bahwa apabila salab itu wajib menjadi milik orang yang
membunuh, maka dia berhak memilikinya dengan sebab pembunuhan
itu, dan Nabi SAW akan membagi salab milik Abu Jahal di antara
kedua pemuda tersebut, karena keduanya telah bersekutu dalam
membunuh Abu Jahal. Namun, ketika Nabi SAW mengkhususkan
kepada salah seorang dari keduanya, maka hal ini menunjukkan
bahwa salab tidak menjadi milik orang yang membunuh dengan sebab

TATEITL BAARr - Ttt



pembunuhan itu, bahkan dimiliki berdasarkan keputusan imam

(pemimpin).

Mayoritas ulama menjawab argumentasi ini bahwa pada redaksi

hadits terdapat petunjuk bahwa salab menjadi milik orang yang lebih

berpengaruh dan dominan dalam pembunuhan itu, meskipun ada

orang lain yang bersekutu dengannya dan membantu dalam menusuk

atau menikam.

Al Muhallab berkata, "Sikap Nabi SAW melihat pedang

keduanya dan perintah beliau agar keduanya menghunuskan pedang

adalah untuk melihat sejauh mana darah membekas pada pedang

mereka serta kadar kedalaman tebasan pada jasad orang yang dibunuh,

agar beliau dapat menetapkan salab bagi siapa yang lebih dalam

tebasannya. Oleh sebab itu, beliau lebih dahulu menanyakan kepada

keduanya, 'Apakah kalain berdua telah mengelap (membersihkan)

pedang kalian atau belum?' Sebab bila keduanya telah mengelap

(membersihkan)nya niscaya maksud perbuatan beliau tidak akan

tercapai. Hanya saja beliau bersabda, 'Kalian berdua telah membunuh

nya' mesVipun salah satunya lebih dominan dalam pembunuhan itu,

adalah untuk menyenangkan hati yang lain.

Al Ismaili berkata, "Saya katakan bahwa kedua pemuda Anshar

itu telah membunuh Abu Jahal dengan pedang mereka sehingga

mencapai kondisi yang tidak mungkin seseorang akan bertahan hidup

dengan kondisi seperti itu, hal ini diindikasikan oleh sabda beliau

SAW, 'Kalian berdua telah membunuhnya'. Maksudnya, masing-

masing telah menebaskan pedangnya hingga menyobek perut dan

mengeluarkan isinya, atau pedang mereka telah menembus tubuhnya.

Hanya saja salah seorang dari keduanya lebih dahulu memukul hingga

sepertinya dialah yang lebih berpengaruh dan dominan dalam

melukainya. oleh karena itu Nabi sAw menetapkan salab untuk yang

lebih dahulu membuat Abu Jahal tersungkur. Kisah ini akan

disebutkan lebih jelas pada perang Badar disertai perkataan bin

Mas'ud bahwa dirinya yang membunuh Abu Jahal.
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q&l ,y.(Oi antara tulang rusuk salah satu dari keduanya).

Sebagian besar periwayat menukil dengan lafarh adhlu'u yang

merupakan bentuk ju*ak dari kata dhal' (tiarrg rusuk). lalu dinukil
pula dengan lafazh adhlu'a yang berasal dari kata dhila'ah, artinya

kekuatan. Sementara dalam riwayat Al Hamawi disebutkan dengan

lafazh, t.iQ 'dJt 
S,*.1fada yang terbaik di antara keduanya).lbnu

Baththal menisbatkan latazll ini kepada Musaddad (guru Imam

Bukhari). Namun, diselisihi oleh Ibrahim bin Hamzah yang dinukil

oleh Ath-Thahawi, Musa bin Ismail yang dinukil oleh Ibnu Sanjar dan

Affan yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah, semuanya dari Yusuf (guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini), dimana mereka semua menukil

dengan lafazh adhlu'. Ibnu Baththal berkomentar, "Kesepakatan tiga

pakar hadits lebih baik daripada riwayat seorang periwayat."

Sementara itu diketahui bahwa perbedaan ini berasal dari Al
Firabri. Maka tidak boleh ditetapkan bahwa Musaddad telah

mengucapkan demikian. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-

nya dan Abu Ya'la dari Ubaidillah Al Qawariri serta Bisyr bin Al
Walid dan lain-lain, semu:mya dari Yusuf, sama seperti riwayat

mayoritas ulama. Demikian pula Al Ismaili meriwayatkan dari jalur

Utsman bin Abi Syaibah dari Affan.

4 ,W"i C:i- ,;- (Hingga orang yang lebih singkat di antara

lrami menemui kematiannya). Maksudnya, yang lebih pendek ajalnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa kata a'jal (lebih singkat)

merupakan perubatran dari kata a jaz (lebih lemah), hal seperti ini
sangat banyak terjadi dalam perkataan orang-orang Arab. Akan tetapi

yang benar adalah seperti yang tercantum dalam riwayat, karena

maknanya cukup jelas.

j'* i # ;r,t-! ic;J 1r;., u,b 
"ii. 

y,"rb) i6
(Muhammad berl<nta, "Yusuf mendengar Shalih, dan lbrahim
mendengar bapalcnya, Abdurrahman bin Aufl. Muhammad yang

dimaksud adalah Imam Bukhari. Sedangkan Yusuf adalah Yusuf bin
Al Majisyun. Adapun Shalih adalah Shalih bin Ibrahim bin
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Abdurrahman bin Auf. Keterangan ini terdapat dalam riwayat Abu
Dzar dan Abu Al Waqt.

Pada pembahasan tentang perwakilan disebutkan hadits lain

dengan sanad seperti di atas. Di dalamnya dijelaskan bahwa Ibrahim

telah mendengar langsung dari bapaknya. Adapun penjelasan bahwa

Yusuf mendengar dari Shalih terdapat pada riwayat Affan sebagai-

mana dikutip Al Ismaili. Seakan-akan Imam Bukhari hendak

mengatakan bahwa mereka yang menyisipkan seorang periwayat lagi

antara Yusuf dan Shalih di tempat ini, maka riwayatnya tidak akurat.

Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Al Bazzar. Adapun laki-
laki yang disisipkan adalah Abdul Wahid bin Abi 'Aun. Ada pula

kemungkinan Yusuf mendengarnya dari Shalih, lalu diperkuat oleh

riwayat Abdul Wahid dari Shalih.

Hadits kedua adalah hadits Abu Qatadah yang akan dijelaskan
pada pembahasan tentang peperangan.

o tti, , \ '

6.t-ie '^!-3 int JA U 6:ie :Ji, )Vb (seorang laki-laki berkata,

'Ia benar wahai Rasulullah, dan salab milik orang itu oda padoku'.).

Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang

mengucapkan perkataan ini. Hadits ini dijadikan dalil tentang

masuknya orang yang tidak diberi bagian pada makna umum,

"Barangsiapa membttnuh seseorang." Ini adalah salah satu pendapat

madzhab Syaf i dan pendapat Imam Malik. Maksudnya, seseorang

tidak berhak mendapatkan salab, kecuali orang yang berhak

mendapatkan bagian rampasan perang. Sebab jika seseorang tidak
berhak mendapatkan bagian rampasan perang, maka lebih tidak behak

lagi mendapatkan salab. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi bahwa

bagian rampasan perang dikaitkan dengan hal-hal tertentu, sementara

salab berkaitan dengan perbuatan, maka seseorang lebih berhak

mendapatkan solab daripada rampasan perang. Demikian yang

menjadi hukum dasar dalam masalah ini.

Kejadian dalam hadits dijadikan dalil bahwa salab adalah untuk

orang yang membunuh dalam segala keadaan. Sampai-sampai Abu
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Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang yang membunuh berhak
mendapatkan salab meskipun orang yang terbunuh dalam keadaan
melarikan diri". Sementara itu Imam Ahmad mengatakan bahwa
seseorang tidak berhak mendapat salab, kecuali bila pembunuhan
terjadi dalam perang tanding (duel)." A1Auza'i berkata, "Apabila dua
pasukan saling bertemu, maka tidak ada salab."

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil bahwa salab menjadi
hak orang yang berhasil membunuh musuh pemilik salab tersebut,
bukan untuk orang yang membunuh setelah musuh jatuh tersungkur,
seperti akan disebutkan dalam kisah Ibnu Mas'ud bersama Abu Jahal
pada pembahasan perang Badar.

Hadits tersebut juga dijadikan dalil bahwa salab menjadi hak
milik orang yang membunuh tanpa melihat siapa yang terbunuh,
meskipun yang terbunuh adalah seorang wanita. Demikian pendapat
Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Akan tetapi menurut jumhur ulama
bahwa salab menjadi milik orang yang membunuh dengan syarat
orang yang terbunuh adalah orang yang ikut berperang.

Para ulama sepakat untuk tidak menerima perkatiurn seseorang
yang mengaku berhak atas salab kecuali berdasarkan bukti yang

menyatakan dirinya telah membunuh pemilik salab tersebut. Hujjah
dalam hal ini adalah kalimat hadits, "Ia memiliki buhi telah
membunuhnyo". Secara implisit, jika tidak ada bukti maka pengakuan

nya tidak diterima. Redaksi hadits Abu Qatadah mendukung pendapat

ini. Namun, menurut Al Auza'i perkataannya diterima meski tanpa
bukti, karena Nabi SAW memberikan salab tersebut kepada Abu

Qatadah tanpa bukti.

Akan tetapi pernyataan ini perlu diteliti lebih lanjut. Sebab

dalam kitab Al Maghazi karya Al Waqidi disebutkan bahwa Aus bin
Khauli bersaksi memperkuat pengakuan Abu Qatadah. Kalaupun
dikatakan bahwa riwayat ini tidak benar, maka harus dipahami bahwa
Nabi SAW mengetahui bahwa Abu Qatadah adalah pembunuh
pemilik salab tersebut. Lebih jauh para pendukung pendapat ini dari
madzhab Maliki berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan bukti

FATHI'L BAARI - 776



di sini adalah orang yang mengatakan bahwa salab ada padanya, maka

dia dianggap sebagai satu saksi, sedangkan saksi kedua adalah salab

itu sendiri, karena sesungguhnya hal ini menempati posisi saksi bahwa

Abu Qatadah yaog telah membunuh. Oleh sebab itu, dijadikan sebagai

salah satu pertimbangan dalam masalah qasamah (sumpah keluarga

korban)."

Sebagian ulama berkata, "sesungguhnya Abu Qatadah berhak

mendapatkarr salab, karena pengakuan orang yang memegang salab'"

Tapi pendapat ini tidak kuat, karena pengakuan hanya berfaidah jika

berasal dari orang yang menguasai harta dan dia mengakui sebagai

pemilik harta tersebut. Sementara harta di sini dinisbatkan kepada

seluruh anggota pasukan. Ibnu Athiyyah menukil dari sejumlah ahli

fikih bahwa bukti dalam masalah ini cukup dengan kesaksian satu

orang.

19. Apa yang Diberikan Nabi SAW Kepada Orang-orang yang

Dilunakkan Hatinya dan selain Mereka dari 1/5 Rampasan

Perang dan SePertinYa

Hal ini telah diriwayatkan Abdullah binzaid dari Nabi sAw.

ii; hr q,., lr;'* oi j1t * ;i-b; ,-3,Jlt i * ,r
,G.wGAr'n ,,r:bL6'*'t y\t .* *t|Si' aia i,su

o;: {)t L ibi ?,b "piir r.u o\# t, J,i"'i
jz

olk os ) ,* {'!'rq I f :t?U irei o't 'Y u ?li
l:'aI" +t'-iC ;"rt 9t ,4 t Wit itt,U.\'t,fU

*i y\t .vU, * yt U *r !ry t't'

776 - FATIIT'L BAARI



t- :
Ctid

'o1-tf J t* :!:.r,;. r*i'r;ri I 
",=rt. 

uk ,$nt': it', -t
'L'JAL| ;rliu;st W tKL t":.n ,<;. ;)tK,r.:fur

d,jiJ-,."JJrt'*1 
(- :Jra',fr'oi ;C q.;G:,'# o\'"n

'nt ;:r-t"'oi ;.V c;jt ttaV {\, C -:tt b ^lL }}i
JF')*\;,k dt'ut* /81 qt*i'7;1;;;

g

e:;
3143. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah bin Az-Zubat,

bahwa Hakim bin Hizam RA berkata, "Aku meminta kepada

Rasulullah SAW dan beliau memberiku, kemudian aku meminta

kepadanya dan beliau memberiku, kemudian beliau bersabda

kepadaku, 'Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis,

barangsiapo yang mengambilnya dengan penuh kekikiran diri (tidak

rakus) niscoya akan diberkahi pada harta itu, dan barangsiapa

mengambilnya secara berlebihan niscaya tidak diberkahi pada harta

itu, keadaannya sama seperti orong yang maknn dan tidak kenyang.

Tangan di atas lebih baik daripoda tangan di bawah'. Hakim berkata:

Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Yang mengutusmu dengan

kebenaran, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seseorang

sesudahmu hingga aku meninggalkan dunia'. Maka Abu Bakar

memanggil Hakim untuk diberi sesuatu, tetapi dia enggan

menerimanya. Kemudian Umar memanggilnya untuk diberi sesuatu,

tetapi dia enggan menerimanya. Umar berkata, 'Wahai kaum

muslimin, sesungguhnya aku telah menawarkan haknya kepadanya

yang telah dibagikan Allah untuknya dari harta fai' ini, tetapi dia

enggan mengambilnya'. Hakim tidak pernah meminta bantuan apapun

dari seorang setelahNabi SAW hingga dia meninggal dunia."
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3144. Dari Nafi' bahwa UmrUmar bin Khaththab RA berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tanggungan (nadzar)

untuk i'tikaf satu hari pada masa Jahiliyah"' Maka Nabi memerintah

kannya untuk menunaikan tanggungannya itu. Dia (periwayat)

berkata, o'IJmar berhasil mendapatkan dua wanita budak dari tawanan

perang Hunain, lalu dia menempatkan keduanya di sebagian rumah di

Makkah". Dia (periwayat) berkata, "Rasulullah SAW membebaskan

tawanan perang Hunain, maka para tawanan itu pergi sambil berjalan

(di jalan-jalan kecil Makkah). Umar berkata, 'Wahai Adullah, lihatlah

apakah ini?' Dia menjawab, 'Rasulullah SAW membebaskan tawanan

perang'. Dia berkata, 'Pergilah dan bebaskan kedua wanita budak

itu'." Nafi' berkata, "Rasulullah SAW tidak melakukan umrah dari

"Ii'ranah, sekiranya beliau melakukannya tentu akan diketahui oleh

Abdullah."

Jarir bin Hazim memberi tambahan dari Ayyub dari Nafi' dari

Ibnu Umar, "Dari 1/5 harta rampasan." Lalu Ma'mar meriwayatkan
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dari Aynrb dari Nafi' dari Ibnu Umar tentang nadzar ranpa menyebut
kata "satu hari".

o / . n...
F fn -Y't 

)t-tJ

3145. Dari Amr bin Taghlib RA, dia berkata, "Rasulullatr SAW
memberi suatu kaum dan tidak memberi yang lain. Seakan-akan

mereka mempertanyakan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda
'Sesungguhnya aku memberi suatu kaum karena aku khawatir
penyimpangan dan kecemasan mereka, lalu aku menyerahkan unx:Ln
beberapa kaum kepada kebaikan dan kekayaan yang dijadikan Allah
dalam hati-hati mereka, di antaranya Amr bin Taghlib'-" Amr bin
Taghlib berkata, "Aku tidak menyukai kalimat Rasulullah SAW itu
ditukar dengan unta merah (harta yang sangat berharga)." Abu Ashim
menambahkan dari Jarir, dia berkata, "Aku mendengar Al Hasan

berkata: Amr bin Taghlib menceritakan kepada kami, bahwa harta -
atau tawanan- didatangkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau
membaginya... sama seperti di atas".

j\,*t 9r\t * atJG:Ju & hr ',ti i, ;i;ri7
ir,u" * uy'&\ "#€t *-,i,F,
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3146. Dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW

bersabda, 'sesungguhnya aku memberi kaum Quraisy demi

melunaklran hati merel<n, lmrena mereka masih dekat dengan masa

Jahiliyah'."

*h, -* yt );).r;v ,r*,.\i:, *r: oi ly I ii t
t; o)t-* )t;i q & y\t ,k lir.J" il' iui *'pt
?'t';x- rlr.i ,*:),iilt i:j q\Gt ,#'aw ,;ef

>'*k a;, ,{Li;, u-1 ,# ,*3 lr\t J:" }:t );}.
'frlL ,'- F, yht ;* !, J;rit'k,j!t',lv .€.6:

;i? rLi'*; LT. rt fi i f 4ei :t;.\t Jt,F:,G

ot..s r-1 :Jui',.:",', &\t ,b ar j-, "i;e rlZt t5
|J.-r,
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,*t yht -k y, );aJl91

o\:;:.'#\,;it Jt-,t*)t' I' J;rt; t,ilG'"t;1i
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3147 - Dari Anas bin Malik, bahwa beberapa orang Anshar

berkata kepada Rasulullah SAW ketika Allah memberikan harta fai'
kepada Rasul-Nya berupa harta benda Hawazin. Beliau pun mulai
memberi beberapa orang Qwaisy sebanyak 100 ekor unta. Mereka
berkata, "Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW, dia memberi

kaum Quraisy dan meninggalkan kita, sementara pedang-pedang kita
masih meneteskan darah-darah mereka." Anas berkata, "Pembicaraan

mereka diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau

mengirim utusan kepada kaum Anshar, lalu mengumpulkan mereka di
kemah yang terbuat dari kulit. Beliau tidak memanggil seorang pun

selain mereka. Ketika mereka telah berkumpul maka Rasulullah SAW
datang kepada mereka dan bertanya,'Ada apa dengon berita yong

telah sompoi kepadaku tentang lmlion?' Orang-orang alim di antara

mereka berkata" 'Adapun orang-orang yang berpandangan luas di
antara kami wahai Rasulullah, mereka tidak mengatakan apapun.

Sedangkan beberapa oreng di antara kami yang masih muda, mereka

mengatakan; Semoga Allah mengarnpuni Rasulullah SAW, dia
memberi kaum Quraisy dan meninggalkan kaum Anshar, sementara

pedang-pedang kita meneteskan darah-darah mereka'- Rasulullah
SAW bersabda, 'Sesungguhnya alru memberi beberapa orang yang
masih dekot dengan mosa kelatfuran. Tidakluh kalian ridha manusia

pergi dengan membawa harta benda, dan l(olian kembali ke tempat

tinggol lrolian membqwa Rasulullah SAW. Demi Allah, apa yang
lalian bawa pulang lebih bsik daripada apq yang mereka bowa

pulang'. Mereka berkata" 'Benar wahai Rasulullah, sungguh kami

telah ridha'. Beliau bersabda kepada mereka, 'Sesungguhrrya kolian
al(nn melihot sesudahku sikap tamak (mementingkan diri sendiri) yang
sangat hebat, moka bersabarlah hingga kalian bertemu dengan AAah

don Rasul-Nya di telaga'." Anas berkata, "I.Iamun kami tidak dapat

bersabar."
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3148. Dari Muhammad bin Jubair, dia berkata, "Jubair bin

Muth'im mengabarkan kepadaku bahwa ketika dia bersama

Rasulullah SAW beserta beberapa orang saat kembali dari perang

Hunain, maka orang-orang Arab dusun menahan Rasulullah. Mereka

meminta kepada beliau hingga mereka mendesaknya ke (pohon)

samurah dan selendangnya raib. Rasulullah SAW berdiri dan

bersabda, 'Berikan selendangku, sekiranya binatang ternak seiumlah

pohon-pohon berduri ini akon saya bagi-bagikan di antara kalian,

maka kalian tidak akan mendapati saya seorang yong kikir, pendusta,

dan penakut'."

3149. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku pemah

berjalan bersama Nabi SAW, dan beliau memakai kain buatan Najran

yang keras dan kasar. Kemudian beliau ditemui oleh seorang Arab
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dusun, lalu menariknya dengan keras hingga aku melihat pundak Nabi
SAW telah berbekas oleh pinggiran selendang karena kerasnya tarikan
itu. Kemudian orang Arab dusun itu berkata, 'Perintahkan (agar

diberikan) untukku dari harta Allah yang ada padamu'. Nabi SAW
menoleh kepadanya dan tertawa, lalu menyuruh untuk memberikan
kepadanya."

it , 
j-; 

i Jt ';t # i; ok A :J$ '* ht '-r",, ht ry ,rrrtP'.t,

,J-)' q"y fr; i t;\t e:tt,a*)r,f.L(, er *
ii"; i';, q )t it?i'u L6i &?, .l.rrt,p'# &|

3150. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika perang Hunain,
Nabi SAW mengutamakan beberapa orang dalam pembagian. Beliau
memberi Aqra' bin Habis 100 ekor unta, dan memberi Uyainah sama

seperti itu. Beliau juga memberi beberapa pemuka Arab. Nabi SAW
mengutamakan mereka saat itu dalam pembagian" Seorang laki-laki
berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak dilakukan
dengan adil dan tidak karena Allah'. Aku berkata, 'Demi Allah,
sungguh aku akan mengabarkannya kepada Nabi SAW'. Aku
mendatanginya dan mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda,

'Siapalrnh yang berbuat adil jika Allah dan Rasul-Nya tidak berbuat
adil? Semoga Allah merahmati Musa, beliau telah diuji lebih berat
dari ini, tetopi beliau bersabor'."
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3151. Dari Asma' binti Abu Bakar RA, dia berkata, "OUu Oru.u

memindahkan bibit kurma di atas kepalaku dari tanah Zubair yang

diberikan Rasulullah SAW kepadanya, sementara jaraknya dari

tempatku sejauh 2/3 farsakh."

Abu Dhamrah berkata, telah diriwayatkan dari Hisyam, dari

bapaknya, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memberi tanah dari

harta benda bani Nadhir kepada Az-Zubair."

i.*-iir .-t;i ou-vAr;';^L'oi t:*?nt u.r'; it ,f
6 *3 *h; J, i, J;, rsi ,)V, f',i q,s,cAr:
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.Y

e !, J;' \A, J:C :;,;:Ij1 )-); :4r. -,AL';b
i* f1 l-;',.i.&:,f,J;lttr;S;',ri ;o g;'oi'{-,'s y\t
J urit{ tb t1 u: * i7 *, y \',* n;'J;:,

.,Qrii ;t1; J\ g6\ €. ; pref
3l52.Dari Ibnu Umar *, "l.rrrrrgguhnya Umar bin Khaththab

mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz.
Sementara Rasulullah SAW ketika mengalahkan penduduk Khaibar,

beliau bermaksud mengeluarkan orang-orang Yahudi darinya. Adapun

tanah 
-ketika 

dikuasai- adalah untuk orang-orang Yahudi, Rasul

dan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah
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SAW untuk membiarkan mereka dan mereka akan mengelolanya

dengan bagian separoh dari buah yang dihasilkan. Rasulullah SAW

bersabda, 'Kami membiarknn kalian atas dasar itu selama knmi

menghendaki' . Maka mereka pun menetap di sana hingga diusir Umar

ke Taima' dan Ariha' pada masa pemerintahannya."

Keteransan Hadits:

(Bab apo yang diberikon Nabi SAW kepada orang-orang yang

dilunakkan hatinya). Penjelasan tentang mereka akan disebutkan pada

tafsir surah Al Baraa'ah (At-Taubah). Disana akan disebutkan bahwa

mereka adalah orang-orang yang masuk Islam, tetapi niatnya masih

lemah, atau mereka adalah orang-orang yang bila diberi maka

diharapkan akan menarik simpatik orang-orang yang seperti mereka

untuk memeluk Islam.

et3 (Dan selain mereka). Maksudnya, selain orang-orang

yang dilunakkan hatinya dari mereka yang tampak kemaslahatan

baginya jika diberi.

:fj ,r-.:Jt ,\ (Dari 1/5 ramposan dan yang sepertinya).

Maksdunya, seperti harta hasil pajak, upeti dan/di'. Ismail Al Qadhi
berkata, "Perbuatan Nabi SAW yang memberi bagian dari ll5
rampasan perang kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya

menjadi dalil bahwa pembagian 1/5 rampasan diserahkan kepada

imam (pemimpin). Dia boleh menggunakannya demi kemaslahatan

menurut pandangannya."

Imam Ath-Thabari berkata "Hadits-hadits pada bab ini
dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW biasa

memberi orang-orang yang tidak ikut berperang dari harta rampasan

perang." Dia juga berkata, "Akan tetapi pendapat ini tidak dapat

diterima berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits yang

shahih."
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Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan

bagian yang diberikan kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya?

Menurut Imam Malik dan sejumlah ulama, mereka diberi dari bagian

1/5 rampasan perang (ghanimah). Sedangkan menurut Imam Syaf i
dan sekelompok ulama, mereka diberi dari bagian ll5 dari 115 harta
rampasan perang. Menurut sebagian ulama, hadits-hadits yang

disebutkan pada bab ini tidak memuat keterangan tegas bahwa

pemberian itu berasal dari 1/5 harta rampasan perang.

*'t f Xu' *p dt f fj il 1r *'rrit (Hat ini diriwayatkan

oleh Abdullah bin Zaid dari Nabi SAII). Imam Bukhari hendak

mensinyalir hadits Abdullah bin Zaid tentang kisah perang Hunain.

Hadits ini akan disebutkan pada perang Hunain dengan sanad yang

maushul. Adapun maksud penyebuatannya di tempat ini terdapat pada

lafazh, "Ketiks Allah memberikan harta fai" kepada Rasul-Nya pada
perang Hunain, beliau membagi di antara manusia yong terdiri dari
or an g- o r ang y ong dilunakknn hat iny a."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan t hadits:

Pertama, hadits Hakim bin Hizam, "Aku meminta kepada

Rasulullah SAW dan beliau memberiku..." dan seterusnya. Di
dalamnya disebutkan kisah Hakim bersama umar, dan hal ini telah

dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang zakat.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang nadzar Umar pada masa

Jahiliyah, dan di dalamnya disebutkan, "Umar mendapatkan dua

wanita budak dari tawanan perang Hunain." Lafazh inilah yang

berkaitan dengan judul bab.

"nb os Uli' 'JnU:'Jtiib?ttr qtyH' U|e'ot gsV
it.j-Ut-S&t (Dari Nafi' bahwa Umar bin Al Khaththab RA berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tanggungan [nadzarJ
untuk i'tikaf satu hari pada masa Jahiliyah). Demikian Hammad bin
Zaid meriwyatkan dari Ayyub, dari Nafi' secara mursal, tanpa

menyebutkan Ibnu Umar. Pada pembahasan tentang peperangan

7A6 _ FATHTIL BAARI



disebutkan nukilan Imam Bukhari bahwa sebagian mereka

meriwayatkannya dari Hammad dari Zaid dengan sanad yang maushul

(bersambung). Hadits yang dimaksud dikutip oleh Imam Muslim dan

Ibnu Khuzaimah, tetapi berkenaan dengan kisah ketiga tentang umrah

Ji'ranah, bukan berhubungan dengan seluruh hadits.

Di tempat ini disebutkan bahwa Ma'mar telah menukilnya
dengan sanad yaflg moushul dari Ayyub. Sedangkan riwayat Ma'mar

disebutkan melalui sanad yang maushul dalam pembahasan tentang

peperangan dan hanya berkaitan dengan kisah nadzar. Pada

pembahasan tentang peperangan disebutkan bahwa Hammad bin
Salamah menukilnya dengan sanad yang maushul. Penjelasan lebih

detil mengenai hal ini akan dikemukakan pula dengan jelas di tempat

tersebut, demikian juga riwayat yang hanya berkaitan dengan kisah

nadzar.

Masalah nadzar akan dijelaskan pada pembahasan tentang

sumpah dan nadzar. Adapun yang telah saya kemukakan telah

disepakati oleh seluruh periwayat Imam Bukhari kecuali A1 Jurjani,

dia berkata, "Dari Nafi' dari Ibnu Umar...", tapi ini adalah kesalahan

darinya. Kesalahan ini tampak dari sikap Imam Bukhari di tempat ini.
Riwayat yang dimaksud terdapat pada pembahasan tentang
peperangan. Demikianlah yang ditandaskan oleh Abu Ali Al Jiyani.

Ad-Daruquthni berkata, "Hadits Hammad bin Zaid berstatus

mursal, sedangkan hadits Jarir bin Hazim adalah maushul." Hammad

lebih akurat dalam menukil riwayat dari Ayyub dibanding Jarir.

Adapun riwayat Ma'mar yang berstatus maushul harrya berkenaan

dengan kisah nadzar bukan kisah dua budak wanita." Dia berkata,

"Suffan bin Uyainah telah meriwayatkan hadits tentang dua budak

wanita dari Ayyub. Sebagian periwayat menukil darinya dengan

sanad yang moushul dan sebagian lagi menukil melaui sanad yang

mursal.

'o;6 letiau memerintahkannya). Dalam riwayat Jarir bin Hazim

yang dinukil Imam Muslim disebutkan bahwa permintaan Arab dusun
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ini diajukan ketika Nabi SAW berada di Ji'ranah setelah kembali dari

Tha'if.

# f 4 -:*.:A jb qbf: (Umar mendapatkan dua wanita

budak dori tau,anan perang Hunain), yakni dari suku Hawazin. Saya

tidak menemukan periwayat yang menyebutkan nama kedua wanita

ini. Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang disebutkan Al Ismaili dengan

ssnad yang rnaushul bahwaUmar berkata, "'iebi'nO';{G;;bi 
';';6

\ ,;Eat 6 E; ,4f r1.$bi "l-i-o &' e U,'ugi ,*';;r;. uA ;L
f45'd* (Beliau memerintahkan kepadalru untuk i'tilsf tetapi aku

tidak sempat i'tikflf hingga perang Hunain selesai. Lalu Nabi SAW

memberikan kepadafu seorang budak wanita, dan ketika aku sedang

i'til@f tiba-tiba aku mendengar takbir...).

f ;" ,tb Pi y Xt',,t.a i, l*;'# ,i'6 (Betiau bertrata,

"Rasulullah SAW telah membebaskan tmtanan perang. "). Kronologis

peristiwa ini akan disebutkan secara detil pada pembahasan tentang

peperangan. Pada kalimat di atas terdapat bagian yang tidak

disebutkan secam redaksional, dimana seharusnya adalah, "Beliau

melihat atau bertanya tentang sebab mengapa mereka berjalan di

jalan-jatan kecit. Lalu hal itg diberitahukan kepadanya" maka beliau

berkata... dan seterusnya".

Dalam riwayat Ibnu Uyainatr disebutkan, "Aku berkata"

'Apakah ini?' Mereka menjawab, 'Tawanan perang telatr masuk

Islam, maka Nabi SAW membebaskan mereka'. Aku berkata

'Bebaskanlah wanita tawanan itu'."

f-:EJltpi6 i"alr lii lOta berkata, "Pergilah! Bebaskan duo

wanita tawanon itu."). Dari sikap umar dapat diambil faidah tentang

bolehnya mengamalkan berita yang hanya disampaikan satu orang

(lrhabar ahefi.

--l'i&,i1 ,ur!a:r qqiyh,& i' Jr;*-&:e$'l6
lt :+ s*Li\f- (Nafi' berkata, "Rasulullah SAW tidak melalatkan
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umrqh dari Ji'ranoh, sekiranya beliau melakukan umrah niscaya

tidak tersembunyi bagi Abdullah."). Demikian yang diriwayatkan Abu
An-Nu'man (guru Imam Bukhari), yakni melalui jalur yang mursal.

Lalu Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah menukil dengan sanad yang

maushul dari Ahmad bin Abdah dari Hammad bin Zaid, dia berkata

dalam riwayatnya dari Nafi', "Disebutkan di sisi Ibnu Umar tentang

umrah Rasulullah dari Ji'ranah, maka dia berkata, q'f" | {Aatou

SAW tidak melahtkan umrah dari Ji'ranah)."

Pada bab-bab tentang umrah, saya telah menyebutkan hadits-

hadits tentang umrah Nabi SAW dari Ji'ranah. Lalu di bagian akhir
pembahasan tentang jihad, bab "Orang yang Membagi Rampasan

dalam Peperangan" disebutkan faktor penyebab mengapa umrah Nabi

SAW dari Ji'ranah tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Silahkan

lihat kembali pembahasan tersebut. Periwayat yang menukil adanya

umrah tersebut dapat menjadi hujjah yang menolak riwayat mereka
yang menafikannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Tidak semua yang diketahui oleh Ibnu
Umar diceritakannya kepada Nafr', dan tidak semua yang diceritakan
Ibnu Umar dihafal olehnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tertolak oleh riwayat Imam
Muslim yang telah saya sebutkan. Sebab konsekuensi pemyataan itu
adalah bahwa Ibnu Umar mengetahuinya dan tidak menceritakannya

kepada Nafi'. Sementara riwayat Imam Muslim menunjukkan bahwa

Ibnu Umar juga menafikan adanya umrah tersebut. dia berkata, "Tidak
semua yang diketahui Ibnu Umar tidak dimasuki unsur lupa."
Pernyataan ini juga berkonsekuensi bahwa Ibnu Umar mengetahui

umrah itu, tetapi dia lupa. Namun, tidak demikian halnya, bahkan Ibnu
Umar dan sebagian besar sahabat tidak mengetahuinya.

Ketiga, hadits Amr bin Taghlib An-Namari tentang sikap

Rasulullah yang memberi sebagian kaum dan tidak memberi kepada

yang lain.
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€'tj'6';S Uei (Aku khawatir penyimpangan dan kecemasan

mereka). Makna asal kata zhala'adalah condong. Namun, ditempat ini

digunakan dengan arti hati yang sakit dan keyakinan yang lemah.

ot :it: (Dan kecukupan). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan kata uiiir ftekayaan) yang merupakan lawan dari

kemiskinan. Adapun maksud "ditukar dengan kolimat Rosulullah

SAW', yakni ucapan yang dikatakan Rasulullah SAW tentang dirinya,

yaitu penggolongan dirinya dalam kelompok orang-orang yang baik

dan berkecukupan.

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sabda

beliau yang diucapkan tentang hak selain dirinya. Artinya, aku tidak

suka bila aku memiliki harta yang sangat berharga sebagai ganti

kalimat tersebut, atau aku memiliki harta tersebut lalu kalimat itu
ditujukan pula kepadaku.

f-f p 
-b 

6 St:t (Abu Ashim memberi tambahan dalam

riwayatnya dari Jarir). Jarir yang dimaksud adalah Jarir bin Hazim.

Riwayat ini telah disebutkan melalui sanad yang maushul pada bagian

akhir pembahasan tentang Jum'at dari Muhammad bin Ma'mar dari

Abu Ashim. Ini termasuk tempat yang dijadikan patokan oleh mereka

yang mengatakan bahwa Imam Bukhari terkadang menukil dengan

jahx mu'allaq dari sebagian gurunya yang terdapat perantara antara

dirinya dengan mereka, seperti hadits ini. Karena di tempat ini Imam

Bukhari telah menukil dari Abu Ashim melalui jalur yang mu'allaq.

Lalu ketika Imam Bukhari menukil dengan sanad yang maushul,

maka dia memasukkan periwayat yang menjadi perantara antara

dirinya dengan Abu Ashim. Kata #r'11 latou tawanan), dalam

riwayat Al Kasymihani dinukil dengan kata, 1?;'1i latau sesuatu)

sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.

Keempat, hadits Anas tentang pemberian kepada orang-orang

yang dilunakkan hatinya pada perang Hunain. Imam Bukhari

menyebutkannya secara panjang lebar dan secara ringkas. Hal itu akan
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disebutkan secara detil pada perang Hunain. Imam Bukhari
menyebutkannya di tempat itu dari empat jalur periwayatan.

Kelima, hadits Jubair bin Muth'im yang telah disebutkan pada

bagian awal pembahasan tentang jihad bab "Keberanian Dalam

Berperang" disertai penjelasan sebagian teksnya.

Kalimat f 
'U';li- (kembalinya dari Hunoin), dalam riwayat

selain Al Kasymihani disebutkan dengan kata,l.,al (datang).

Samurah adalah nama salah satu jenis pohon yang tinggi dan

bercabang-cabang, daun serta durinya kecil-kecil, tetapi kalunya
sangat keras. Demikian menurut Ibnu At-Tin.

Al Qazzaz berkata, *AI ldhoah adalah pohon berduri seperti

thalh, ausaj (keduanya adalatr jenis pohon berduri) dan sidr (bidara)."

Ad-Dawudi berkata, "Samurah adalah idhaah itu sendiri".
Sementara Al Khahthabi berkata "Daun Samurah lebih rimbun. Ada
yang mengatakan batrwa ia adalah pohon Thalh." Kemudian terjadi
perbedaan pendapat tentang bentuk tunggal dari kata idhaah. Sebagian

mengatakan idhah dan sebagian lagi mengatakan idhaahah.

itrt3;',>-lh*i (selendangnya raib). Dalam riwayat mursal Amr

bin Sa'id yang dinukil Umar bin Syabah dalam pembahasan tentang

Makkah disebutkan, iAb';R$'6 ot.Lr. ," ,O-jat * aq tj:-b ,-?

t*-ti) G!:u :,)riiors, e{b (sehingga *rrri'*rririi, untanya

menyimpang dari jalan, lalu melewati pohon Samurah mala belakang

beliau terlcait don selendangnya tersangkut. Beliau bersabda,
'Ambillan selendanglu). Lalu disebutkan seperti hadits Jubair bin
Muth'im hanya saja ditambahkan, $uiLy,'*|l ,& atlt Jii JF
qilt Ji+'€*t $ie#u|# | @rtio" turun dan orang-

orang pun turun bersamarqta, maka datanglah orang-orong Hawazin
dan berknta, 'Kami datang meminta pertolongan kepadamu dengan
perantara orang-orong mubnin, dan meminta pertolongan kepada
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orang-orang mulcrnin dengan perantaroan kamu'). Selanjutnya

disebutkan kisah seperti di atas.

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Celaan terhadap sifat kikir, dusta dan pengecut.

2. Imam (pemimpin) kaum muslimin tidak patut memiliki salah

satu sifat-sifat tersebut.

3. Sifat Nabi SAW yang lembut, santun, dermawan dan sabar

terhadap tingkah laku kasar orang-orang Arab dusun.

4. Seseorang boleh menyifati dirinya dengan sifat-sifat terpuji saat

dibutuhkan, seperti jika diktrawatirkan orang-orang yang tidak

mengetahui tentang dirinya akan menyangka dia memiliki sifat-

sifat yang tidak terpuji. Hal ini tidak termasuk bangga diri yang

tercela.

5. Orang yang menuntut haknya harus ridha terhadap janji jika

orang yang berjanji diyakini dapat menunaikan janjinya.

6. Imam berhak memilih dalam membagi harta rampasan baik

setelah selesai perang atau sesudahnya.

Keenam, hadits Anas tentang kisah orang Arab dusun yang

menarik selendang Nabi SAW, diman kandungannya semakna dengan

hadits sebelumnya. Najran yang disebutkan pada hadits Anas adalah

nama satu negeri yang cukup masyhur. Penjelasannya akan disebutkan

pada pembahasan tentang adab. Adapun maksud penyebutannya di

tempat ini terdapat pada lafazh, uNabi SAW memerintahkan agar

diberikan kepadanya."

Ketujuh, hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Ketika perang

Hunain Nabi SAW mengutamaknn beberapa orang dalam hal

pembagian " Hadits ini akan dijelaskan pada perang Hunain.

&
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Kedelapan, hadits Asma' binti Abu Bakar, *Aku biasq

memindahkan benih kurma dari tanah milik Zubair." Pada

pembahasna tentang nikah akan disebutkan dengan redaksi yang lebih

lengkap. Adapun maksud penyebutan riwayat mu'allaq di tempat ini
adalah menjelaskan dua faidah; Pertama, bahwa Abu Dhamrah telah

menyelisihi Abu Usamah dalam menukil hadits melalui jalur yang

maushul, dimana dia menukil melalu jaur mursal. Kedua, dalam

riwayat Dhamrah terdapat penjelasan mengenai tanah yang dimaksud,

yang termasuk harta fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya,

yaitu berupaharta benda bani Nadhir, lalu beliau SAW memberikan

sebagiannya kepada Zubair. Oleh karena itu, hilanglah kemusykilan

yang dikemukakan Al Khaththabi, dia berkata, "Saya tidak tahu

mengapa Nabi SAW membagi tanah Madinah padahal penduduknya

telah memeluk Islam dengan penuh kecintaan terhadap agam\ kecuali
yang dimaksud adalah apa yang dilakukan kaum Anshar, yakni

memberikan tanah mereka kepada Nabi SAW, lalu beliau SAW
memberi kepada Zubair sebagiannya.

Kesembilan, hadits Ibnu Umar berkenaan dengan mempekerja

kan penduduk Khaibar, dan didalamnya disebutkan kisah pengusiran

orang-orang Yahudi Khaibar oleh Umar bin Khaththab. Hadits ini
disebutkan secara ringkas dan penjelasannya telah disebutkan pada

pembahasan tentang pertanian. Kalimat "Komi meninggalkan kalian"
dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan "Kami mengakui

keberadaan kalian." Sedangkan kalimat "Adapun tanah 
-ketika

dikuasai- adaloh untuk orang-orang Yahudi, Rasul dan orang-orang

mulcrnin" demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat.

Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan "Ketika dikuasai

adalah untuk Allah, Rasul dan orang-orang mukmin." Ada yang

berpendapat bahwa inilah yang benar. Tapi menurut Ibnu Abi Shafrah

bahwa apa yang terdapat dalam kitab sumber juga benar. Dia berkata,

"Adapun yang dimaksud, 'ketika dikuasai', yakni ketika telah berhasil

menaklukkan sebagian besar wilayahnya sebelum orang-orang Yahudi
minta untuk berdamai. Dengan demikian, sebagian wilayah masih

dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW berdamai
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dengan mereka, lalu menyerahkan tanah kepada mereka untuk

dikelol4 maka saat itu tanah tersebut adalah untuk Allah dan Rasul-

Nya."

Ada pula kemungkinan terdapat kata yang dihapus, dimana

seharusnya adalah, "Dan buah hasil tanah adalah untuk orang-orang

Yahudi, Rasul dan orang-orang mukmin." Kemungkinan lain bahwa

yang dimaksud dengan tanah di sini mencakup tanah yang telah

dikuasai dan yang belum. Maka saat itu sebagian tanah untuk Yahudi,

dan sebagiannya untuk Rasul dan orang-orang mukmin.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits di bab ini memiliki

kesesuaian dengan judul bab kecuali hadits terakhir, dimana di

dalamnya tidak disebutkan masalah pemberian. Namun, disebutkan

sisi kesesuaiannya dengan judul bab yang menunjukkan pemberian.

Maka dari segi ini hadits tersebut masuk dalam cakupan judul bab."

20. Makanan yang Didapatkan di Negeri Musuh

,:*';; i-fu(?,Jvibir ',f',Fri l' # r
h, .u'1r 6$Ii6;iii '-3? ,W ?7tryrLq ;;

.o,'c|,-iu,:*'ty
3153. Dari Abdullah bin Mughaffal *O, Uru berkata, "Kami

sedang mengepung istana Khaibar, maka seseorang melempar bejana

yang berisi lemak, aku pun turun untuk mengambilnya, lalu aku

menoleh dan ternyata ada Nabi SAW, maka aku merasa malu kepada

beliau."

)-;st G;6,t',$r*:Ju -tc, \., z ztt c. ,l^r'c alJl _b, * Jl fe l2' J J

.^5'1 \')kU ;.-a$
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3154. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami biasa

mendapatkan madu dan anggur pada peperangan yang kami lakukan,
maka kami memakannya dan tidak membawanya."

.o. . /

t+l-,rl ry:)s";,tSr;
:#tr, ,*At ali4'; i; og w ,; ,)e ut;

o1. 1. i . ),. t r, .4 z z -, ,'o, 1'. .i1-+ drrr 6L--, At J;) qrw 6;t1 ';1At d7 (* ,aelSs,;
,* ;51 r-l at;bx rr:Artr'Ei,'&'t

.\'J

,iA ciL \t n, ,;"rl ,ri;r

o7,1 1, ta.*e',k dt&c\
/zo1 ,,3..4rWr

c 6z t o1 .,a7.,1...o-#,: I W: gul
cJ z

,,1 -. i ,o/ r.-tl4e :AIJI J, dte

t, -:o)-r I JUl :Jti

ai W,'; i,lt # c.'* -:r',
3155. Dari Asy-syaibani, dia berkata' at rr rn.ndengar Ibnu Abi

Aufa RA berkata, "Kami ditimpa kelaparan pada malam-malam
(pengepungan) Khaibar. Maka ketika hari (pembebasan) Khaibar kami
pun menangkap himar jinak dan menyembelihnya. Ketika periuk telah
mendidih penyeru Rasulullah SAW berseru, "Balikkan periuk-periuk
itu, janganlah kalian makan daging himar sedikitpun'."

Abdullah berkata, "Kami berkata bahwa Nabi SAW melarang

nya karena tidak dikeluarkan darinya I15." Dia (Abdullah) berkata
pula, "Sebagian lagi berkata, 'Beliau SAW mengharamkannya sama

sekali'." Lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, maka dia berkata,
"Rasulullah SAW mengharamkannya sama sekali."

Keterangan Hadits:

(Bab makanan yang didopatkan di negeri musuh). Maksudnya,
makanan yang didapat oleh prajurit di negeri musuh, apakah wajib
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dikeluarkan darinya 1/5 dan sisanya dibagi di antara anggota pasukan,

atau boleh dimakan mereka yang ikut berperang? Ini adalah masalah

yang diperselisihkan. Mayoritas ulama memperbolehkan prajurit

untuk mengambil makanan pokok dan setiap makanan yang umumnya

biasa dimakan sehari-hari, demikian pula dengan makanan ternak,

baik sebelum rampasan dibagi maupun sesudahnya, atas izin imam

atau tanpa izirrrya. Hikmahnya, bahwa makanan cukup sulit

didapatkan di negeri musuh, sehingga boleh diambil karena keadaan

darurat. Mayoritas ulama juga memperbolehkan mengambil meskipun

kondisi tidak terlalu mendesak.

Para ulama sepakat memperbolehkan menunggang hewan ternak

mereka, mengenakan pakaian mereka serta menggunakan senjata

mereka saat perang. Namun, semua itu harus dikembalikan setelah

perang selesai. Dalam hal ini Al Auza'i mensyaratkan adanya izin dari

imam (pemimpin), dan dikembalikan selesai kebutuhan, serta tidak

menggunakannya pada selain perang. Selain itu, tidak diperbolehkan

juga menunggu hingga perang usai agar tidak sampai binasa ketika

berada di tangannya. Hujjah yan dikemukakannya adalah hadits

Ruwaifa' bin Tsabit dari Nabi SAW, il?-'.)) -'7t ?ib lurql oS U

;t-iir Jt t^i,i qrtei $ ,? ,4t? #t |'ti.r! (Barangsiapa beriman

kepada Allah dan hari Akhir maka janganlah mengambil hewan dari

ramposon perang lalu menungganginya hingga ia telah meniadiknn

nya latrus lalu dikembalikannya kepada rampasan perang). Dia juga

menyebutkan tentang pakaian sama seperti itu. Hadits ini memiliki

derajat yarrg hasan dan diriwayatkan Abu Daud dan Ath-Thahawi.

Akan tetapi Abu Yusuf memahami bahwa hadits itu berlaku pada

seseorang yang mengambilnya padahal dia tidak butuh. Berbeda

halnya jika orang yang mengambilnya tidak memiliki hewan atau

pakaian.

Az-Ztltli tidak membolehkan mengambil makanan ataupun

yang lainnya kecuali atas izin imam (pemimpin). Sementara Sulaiman

bin Musa membolehkannya, kecuali imam melarangnya.
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Ibnu Mundzir berkata. "Telah disebutkan hadits-hadits shahih

yang mengancam perbuatan khianat pada harta rampasan perang.

Namun, para ulama sepakat memperbolehkan mengambil makanan.

Sementara hadits-hadits yang disebutkan juga mengindikasikan hal

itu, maka hendaklah dibatasi pada makanan saja. Dalam hal ini
makanan ternak termasuk dalam arti makanan."

Imam Malik memperbolehkan menyembelih hewan untuk

dimakan seperti bolehnya mengambil makanan. Namun, Imam Syaf i
membatasinya pada kondisi darurat ketika tidak ada makanan. Hal ini
telah disinggung di bagian akhir pembahasan tentang jihad pada bab

"Meyembelih Unta yang Tidak Disukai".

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 3 hadits:

Pertama, hadits Abdullah bin Mughaffal RA tentang

pengepungan istana Khaibar.
,1,t o )

Jr:d dl &l -tit ft (dari Abdullah bin Mughaffaf. Dalam riwayat

gahz tin arua a*i Syu'bah yang dinukil Imam Muslim disebutkan,
"Aku mendengar Abdullah bin Mughaffal". Sementara dalam riwayat
Sulaiman bin Mughirah dari Humaid bin Hilal, "Abdullah bin
Mughaffal menceritakan kepadaku." Semua periwayat riwayat ini
berasal dari Basrah.

,*l u;it lSeseorang melemparkan). Saya belum menemukan

nama orang yang dimaksud. Sementara dalam riwayat Abu Daud dari

jalur Sulaiman bin Al Mughirah disebutkan,L-liril$ -, t'i7t4di
(Seseorang melemparknn kantong [yang berisi perbekalan] pada
perqng Khaibar, moka aku pun memegangnya kuat-kuat).

bj:*E (Aku melompat dengan cepat). Dalam riwayat Sulaiman

bin Al Mughirah disebutkan , G'J tb q r"t;i 7't1r ,Yi, ,t:jil E'$a

(Aku memegangnyo kuat-kuat. Aku berkata, 'Aku tidak akan

memberikan sesuatu dari makanan ini kepada seorang pun.").Ibttu
Wahab menukil melalui sanad yang mu'dhal, i.* ;Vat;A'ot
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,y.t'^:i. P :Piio i' ;I".pt'Jut,q,i,'irl',s:t:;\\ !-i .u tt'
attlz (Sesungguhnya pemilik rampasan itu adalah Ka'ab bin Amr bin

Zaid Al Anshari, lalu kantong tersebut diambil darinya. Maka Nabi
SAW bersabda, 'Biarkanlah antara dirinya dengan kantongnya'.).

Atas dasar ini maka jelaslah makna kalimat, "Aku malu kepada

Rasulullah SAW." Barangkali dia malu atas perbuatan dan

perkataannya.

Dalil dari hadits ini untuk mendukung judul bab diambil dari

sikap Nabi SAW yang tidak mengingkarinya. Bahkan dalam riwayat

Imam Muslim terdapat hal yang mengindikasikan pada keridhaannya.

Sebab di dalamnya disebutkan, i4i'd, ''t 
io n' .,r.a l' )?; til

(Ternyata Rasulullah SAW tersenyum). Kemudian Abu Daud Ath-

Thayalisi menambahkan di bagian akhir, cJi''p isui $rtiou bersabda,

'Ia untulonu'.), Seakan-akan Nabi SAW mengetahui kebutuhannya

kepada makanan itu, maka dia diperkenankan untuk menikmatinya

sendiri.

Kalimat, "Aht malu kepada Nabi SAW'menunjukkan kebiasaan

para sahabat yang sangat menghormati Nabi SAW serta tidak mau

melakukan hal-hal yang mehurunkan martabat di mata masyarakat.

Hadits ini menjadi dalil tentang bolehnya makan lemak yang

didapatkan pada orang-orang Yahudi, meskipun lemak itu diharamkan

bagi mereka. Namun, Imam Malik menganggapnya makruh.

Sementara menurut Imam Ahmad adalah haram. Masalah ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang sembelihan dalam bab tersendiri.

Kedua, hadits Ibnu Umar, "Kami biasa mendapat madu dan

anggur pada peperangan lami, maks kami memakannya dan tidak
membawanya". Hadits ini telah dinukil oleh Yunus bin Muhammad

sebagaimana dikutip Abu Nu'aim, dan Ahmad bin Ibrahim seperti di
kutip Al Ismaili, keduanya dari Hammad bin Zaid disertai tambahan,

t'tirt (dan buah-buahan). Sementara Al Ismaili meriwayatkan dari

Ibnu Al Mubarak dari Hammad bin Zaid denganlafazh, S3rt '-iat (?



rK'A qidt e,*tt (Kami biasa mendapat madu don minyok samin

dalam peperqngan, maka kami pun memakannya). Kemudian dinukil

dari jalur Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan lafazh, Jtbb tlW *i
'-13- C l'ipt ?'t- (Xo*i mendapatkan maknnan dan kambing pada

perang Yarmuk dan tidak dibagi). Hadits mauquf ini tidak menyelisihi
hadits pertama, karena ada perbedaan redaksi. Hadits pertama

berstatus marfu'karena adanya penegasan bahwa hal itu terjadi pada

masa Rasulullah SAW. Adapun peristiwa Yarmuk terjadi sesudahnya,

maka hukumnya mauquf dan sesuai dengan kandungan hadits yang

mafru'.

*i711 (Kami tidak membawanya). Maksudnya, kami tidak

membawanya untuk disimpan. Ada pula kemungkinan yang dimaksud

adalah kami tidak membawanya kepada pemegang urusan harta

rampasan perang atau kepada Nabi SAW dan tidak minta izin
kepadanya dalam memakan, karena hal itu cukup dengan izinnya yang

terdahulu.

Ketiga, hadits Abdullah bin Abu Aufa tentang penyembelihan

keledai jinak pada perang Khaibar. Di dalamnya terdapat perintah

untuk menumpahkannya. Di sini terdapat perbedaan mereka tentang

sebab larangan itu; apakah karena belum dikeluarkan bagian ll5, atau

karena haramnya keledai jinak. Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang sembelihan.

Maksud penyebutannya di tempat ini menunjukkan bahwa

mereka biasa segera mengambil dan meraih makanan dengan tangan-

tangan mereka. Kalau bukan karena itu, maka mereka tentu tidak

melakukannya dihadapan Nabi SAW. Sementara itu, nampak bahwa

Nabi SAW tidak melarang mereka menumpahkan daging keledai
jinak, kecuali karena belum dikeluarkan 1/5 bagian darinya.

Mengenai hadits Tsa'labah bin Al Hakam, "Kami mendapatkan

kambing pada perang Khaibar" lalu disebutkan perintah unhrk
menumpahkannya, dan di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya ia
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tidak halal karena ia adalah rompasan" maka menurut Ibnu Mundzir

larangan itu dikeluarkan karena hewan tersebut dirampas. Sebab

memakan unta milik kafir harbi tidak diperbolehkan.

Di antara hadits yang masuk dalam masalah ini adalah hadits

Abdullah bin Abi Aufa, jty y *15i4 Szlt o(s ,:k ?\r;r;s' *i
'J,-b:3 

^/Si"U 
(Kami mendapatkan makanan pada perang Khaibar,

maka seseorang biasa datang lalu mengambil darinya sekadar yang

dapat menculatpinya lalu dia kembali). Abu Daud, Al Hakim, dan

Ath-Thatrawi meriwayatkarurya dengan lafazh, iJiV'^;'iLlV pia

mengambil kebutuhannya dari makanan itu).

i' f+'Su: p*aullah berkata). Dia adalah Ibnu Abi Aufa

(periwaya hadits di atas). Hal ini dijelaskan dalam pembahsan tentang

peperangan dari jalur lain dari Asy-Syaibani dengan lafazh, "Ibnu

Abi Aufa berkata, kami pun saling bercerita..." dan seterusnya sama

seperti di atas. Imam Muslim menukil dari jalur Ali bin Mishar dari

Asy-Syaibani, dia berkata, "Kami pun saling bercerita di antara

kami..." yakni di antara sahabat. Adapun lafazh, "Sebagian

berkata..." yakni di antara sahabat.

Ringkasnya, para sahabat berbeda pendapat dalam menetukan

illat (alasan hukum) larangan makan daging keledai jinak saat itu,

apakah karena zatnya atau karena hal lain? Pada pembahasan tentang

peperangan disebutkan pandangan sebagian orang yang mengatakan

bahwa sebab larangan itu adalah karena keledai jinak biasa makan

kotoran.
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58. KITAB ITPETI DAI.I PER.IAI'IJLAN DAMAI

1. Upeti dan Perjanjian Damai Bersama Kafir Dzimmi dan Kafir
Harbi

Dan firman Allah "Perangilah orang-orang yang tidak beriman

kepada Allah dan tidak (pula) beriman kepada Hari Kemudian dan

mereka tidak mengharamhan apa yang telah diharamkan Allah dan

Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama

Attah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka,

sampai mereka membayar iiryah dengan patuh sedang mereka

dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah l9lz 29), yakni dalam

keadaan terhina.l Dan apa yang disebutkan tentang mengambil

upeti dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan Ajam (non-

Arab). Ibnu Uyainah berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih'

"Aku berkata kepada Mujahid, 'Ada apa dengan penduduk Syam

sehingga wajib membayar 4 dinar sementara penduduk Yaman

wajib membayar I dinar?' Beliau berkata, 'Perkara itu
ditetapkan sesuai yang mudah'."

t Demikian yang terdapat dalam Fathul Baari yang menjadi pedoman penerjemahan. Sementara dalam

Shahih Bukhari di tempat ini terdapat tambahan lafazh, "lltalmaskanah mashdarul miskin,fulaan askanu

minfulaan ahwaju minhu, walam yadzhab ilaa as-sukuun", dan kalimat inilah yang akan dijelaskan Ibnu

Hajar pada pembahasan selanjutnya- penerj.
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3156. Dari Sufuan, dia berkata: Aku mendengar Umar berkata,

"Aku pemah duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amr bin Aus, maka

Bajalah menceritakan kepada keduanya tahun 70 
-yakni tahun

dimana Mush'ab bin Az-Zubair menunaikan haji dengan penduduk

Basrah- ketika berada di tepi (sumur) zamzam, dia berkata, 'Aku
adalah sekretaris Jaz'i bin Muawiyah, paman Al Ahnaf. Maka surat

Umar bin Khaththab datang kepada kami setahun sebelum

kematiannya (yang berisi), 'Pisahkanlah antara setiap yang memiliki
mahram dari orang-orang Majusi'. Umar tidak pemah mengambil

upeti dari orang-orang Majusi."

,: ,i. \. i. \.', t.ci .c, tc zc.c,.!oz z , ,.

P:- dr sr", ltdyrot:f u f), + y e
;.^ g"'Jr* i:l U,:,-i

3157. Hingga Abdunahman bin Auf bersaksi, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW mengambil upeti dari orang-orang Majusi Hajar."

'oi l;f -L:i. y os')'oi i
J're ,J )-,-li;;f (t';,* ;t )r*)t * )-!lt ;i31i'*

," 4.+';j-U,t-a\t
i-'etrt jtrst*:t Gil# (:'*. ;r't y h' ;- lnt Ji.,
';:i 4u*';'rq *\t& itJ;, or-.j,Wm 6V
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3158. Dari Urwah bin Az-Zubuir, a*r,Miswar bin Makhramah,

bahwa dia mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Amr bin Auf Al
Anshari 

-sekutu 
bani Amir bin Lu'ay dan ikut dalam perang Badar-

mengabarkan kepadanya, "sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus

Abu Ubaidah bin Janah ke Bahrain untuk mengambil upetinya.

Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan penduduk

Batrain dan Al Ala' bin Al Hadhrami ditunjuk sebagai pemimpin

mereka. Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain. Orang-

orang Anshar mendengar kedatangan Ubaidah dan bertepatan dengan

shalat Subuh bersama Nabi SAW. Ketika Nabi selesai melakukan

shalat Subuh mengimami mereka, beliau pun berbalik (pulang). Maka

mereka pun menghadapnya. Nabi SAW tersenyum ketika melihat

mereka seraya bersabda, 'Alat kira kalian telah mendengar bahwa Abu

Woidah telah datang membawa sesuottt'. Mereka menjawab, 'Benar!

Wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Bergembiralah dan

haraplranlah apa yang menggembiralcan kamu. Demi Allah, bukan

lremiskinan yang aku khawatirkan atos lalian. Akan tetapi aku

khowatir dunia dilapangkan untuk kalian sebagaimana dilapangkan

untuk umat-umat sebelum lulian, maka kalian berlombaJomba

m e ndap atkanny a s ep e r t i m e r e ks b e r I o mb a-l o mb a m e mp e r e b ut kanny a,
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dan hal itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah

m e mb i na s akan m er e ka' ."

; +.-- d:L oc!:" ; 4,c';';11 lL,, I' re r
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3159. Dari Abdulah bin Ja'far Ar-Raqqi, Al Mu'tamir bin
Sulaiman menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi

menceritakan kepada kami, Bakar bin Abdullah Al Muzani danZiyad

bin Jubair menceritakan kepada kami dari Jubair bin Hayyah, dia

berkata" "LJmar mengufus orang banyak ke beberapa negeri

memerangi orang-orang musyrik, dan Hurmuzan telah masuk Islam.

Umar berkata, 'Sesungguhnya aku minta pandanganmu tentang

peperanganku ini'. Hurmuzan berkata, 'Baiklah, perumpaman negeri-

negeri dan orang-orang yang berada di dalamnya diantara orang-orang

banyak yang menjadi musuh kaum muslimin, adalah seperti burung

yang memiliki satu kepala, dua sayap dan dua kaki. Apabila salah satu

sayapnya dipatahkan maka kedua kakinya tegak dengan satu sayap

dan kepala. Jika sayap yang lainnya dipatahkan, maka tegaklah kedua

kaki dan kepalanya. Namun, jika kepalanya dipecahkan maka

lumpuhlah kedua kaki, kedua sayap dan kepala. Kepala itu adalah

Kisra dan sayapnya adalah Kaisar, sedangkan sayap yang lainnya

adalah orang Persia. Perintatrkan kaum muslimin agar segera

berangkat menghadapi (melawan) Kisra'. Bakar dan Ziyad berkata:

Jubair bin Hayyah berkata "Umar pun menganjurkan kepada kami,

dan mengangkat An-Nu'man bin Muqarrin sebagai pemimpin kami,

hingga ketika kami berada di negeri musuh, keluarlah menyambut

kami pembantu Kisra dengan membawa 4000 personil pasukan, maka

seoftmg penedemah berdiri dan berkata, 'Hendaklah seorang laki-laki
dari kalian berbicara denganku'. Mughirah berkata, 'Tanyakan apa

yang engkau kehendaki'. Ia berkata, 'Siapakah kalian?' Dia
menjawab, 'Kami adalah orang-orang dari bangsa Arab. Dahulu kami

dalam kesengsaraan dan cobaan yang berat, kami mengisap kulit dan

biji-bijian karena lapar, kami memakai pakaian bulu dan rambut.

Kami menyembah pohon dan batu. Ketika kami dalam keadaan

demikian, tiba-tiba Rabb (Tuhan) langit dan bumi -Yang Maha Tinggi
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dan Agung- mengutus kepada kami seorang Nabi diantara (bangsa)

kami. Kami mengenal bapaknya dan ibunya. Nabi kami dan utusan

Rabb kami itu memerintahkan kami untuk memerangi kalian hingga

kalian menyembah Allah semata, atau kalian membayar upeti. Nabi
kami telah mengabarkan kepada kami tentang risalah Rabb kami
bahwasanya barangsiapa di antara kami yang terbunuh maka dia akan

menuju (masuk) surga dalam kenikmatan yang belum pernah dia lihat
sebelumnya. Sedangkan siapa yang tetap hidup di antara kami, maka

mereka akan berkuasa terhadap kamu."

'* *t 9r\t ,k 4t C V?nt a:r*;i Cl, ,irJr jui

*ht** tut Jy-, { Jfltt;y,;j*r':);;"'{r'&i-
,arr_,\t'"*j3 J ;it ,6r J'ri €|j.d| tt\oti {&i

.LrjAt'Fj
3160. An-Nu'man berkata, "Kerap kali Allah menghadirkan

kamu dalam peperangan yang serupa bersama Nabi SAW sehingga

tidak membuatmu menyesal dan hina. Akan tetapi saya pernah ikut
berperang bersama Rasulullah SAW. Jika beliau tidak memulai
perang pada awal siang (pagi hari) maka beliau menunggu hingga

angin bertiup dan waktu-waktu shalat telah masuk (matahari

condong)."

Keterangan Hadits:

Mayoritas periwayat menukil dengan kalimat "Bab Upeti."
Sementara dalam riayat Ibnu Baththal dan Abu Nu'aim disebutkan,

"Kitab Upeti." Semua periwayat menukil basmalah di bagian awal,

kecuali Abu Dzar.
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(Upeti dan perjanjian damai bersama kafir dzimmi dan kafir

harbi). Dalam kalimat ini terdapat pemisahan pasangan kata, tapi

diurutkan secara tepat. Sebab upeti dilakukan bersama kafir dzimmi

dan perjanjian damai dengan kafir harbi.

Jizyah (upeti) diambil dari kata iazza'a (membagi). Dikatakan,

jazza'tu asy-syai'a artinya saya membagi sesuatu. Kemudian huruf

hamzah pada kata iazza'a diganti dengan huruf ya' untuk

memudahkan pengucapan. Sebagian berpendapat bahwa j izyah berasal

dari kata jazaa' (imbalan), artinya upeti yang mereka keluarkan

sebagai imbalan atas diperkenankannya mereka untuk tinggal di

negeri Islam. Atau berasal dari kata ijzaa'(mencukupi), karena upeti

mencukupi bagi seseorang untuk melindungi jiwanya.

Sedangkan muwada'ah (perjanjian damai) artinya mutarakah

(saling meninggalkan). Maksudnya, meninggalkan kafir harbi

beberapa waktu tertentu untuk suatu maslahat.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits di atas tidak ada yang

sesuai dengan judul bab, kecuali hadits yang terakhir, yaitu sikap An-

Nu'man bin Muqarrin yang mengakhirkan peperangan dan menunggu

hingga matahari tergelincir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ini bukan perdamaian yang

dikenal. Menurut saya, yang benar adalah apa yang tercantum dalam

riwayat Abu Nu'aim, yaitu pencantuman kata *Kitab" di awal judul

ini, dimana kitab ini disebutkan untuk membahas tentang upeti dan

perjanjian damai. Lalu bab-bab yang disebutkan kemudian merupakan

cabang darinya.

Para ulama berkata, "Hikmah pembebanan upeti atas mereka

adalah untuk menghinakan mereka serta memotivasi mereka untuk

masuk Islam, apabila setelah mereka melakukan interaksi dengan

kaum muslimin dan melihat kebaikan akhlak Islam." Kemudian

terjadi perbedaan tentang tahun pensyariatan upeti, sebagian

mengatakan tahun ke-8 H, atau tahun ke-7 H.
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(Dan firman Allah, "Perangilah orang-orang yang.... "). Ayat

ini merupakan dasar pensyariatan upeti. Cakupan umum ayat ini

menunjukkan bahwa upeti juga disyariatkan untuk diterapkan pada

Ahli Kitab. Secara implisit bahwa selain mereka tidak bersekutu

dengan mereka dalam hal ini.

(Yalcni dalam keadaan terhina).Ini adalah penafsiran dari lafazh
*Wahum shaaghiruun" (dan mereka dalam keadaan kecil). Abu

Ubaidah berkata dalam kitab Al Majaz, "Ash-Shaaghir $rang kecil)

artinya yang tunduk dan hina." Dia berkata, "Adapun maksud lafazh

'an yadin (dari tangan), adalah dengan kerelaan. Setiap orang yang

menaati orang yang menguasainya dan memberikan kepadanya

sesuatu secara suka rela, maka dinamakan a'thsahu an yadin

(memberinya dari tangan)." Sebagian berkata, "Makna 'an yadin

adalatr nikmat kalian atas mereka." Ada pula yang mengatakan bahwa

maknanya adalah menyerahkan dengan tangan dan tidak mengirim

nya. Dinukil dari Imam Syafi'i batrwa maksud kata "shaghiruun" di

sini adalatr tunduk kepada hukum Islam. Penafsiran ini kembali

kepada penafsiran dari segi batrasa, karena menetapkan hukum atas

seseorang yang tidak dia yakini dan dia terpaksa harus mematuhinya,

maka akan berkonsekuensi kehinaan.

(Kata "masksnah" berasal dari kata miskin [butuhJ. Dilmtakan,

"Fulan aslranu minfulan", yokni si fulan lebih butuh dibandingkan si

fulan. Kata ini tidak mengaroh leepada kata as-sulatzn). Kalimat ini
terdapat dalam perkataan Abu Ubaidah di kitab Al Majaz. Orang yang

mengucapkan kalimat, "Kata ini tidak mengarah kepada kata as-

sukuun" adalah Al Firabri, periwayat hadits ini dari Imam Bukhari.

Dia bermaksud menegaskan bahwa perkataan Imam Bukhari,

"Asl(anu" berasal dari kata maslcanah (butuh) bukan dari kata as-

sukuun (tenteram). Meski setiap huruf yang membentuk kedua kata itu

adalatr szrma. Kesesuaian penyebutan masksnah di tempat ini adalah;

bahwa ketika dia menafsirkan kata ash-shighar dengan kata dzillah

(hina) dan disebutkan sehubungan dengan sifat ahli kitab "dhuribat
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alaihimudz-dzillotu walmasknnah?' maka sangat tepat bila kata

masknnqh disebut ketika menyebut kata dzillah.

(Dan apa-opa yang disebutkon tentang mengambil upeti dari

orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan Aiam [non-ArabJ). Ini

merupakan kelanjutan judul bab. Dikatakan, penyebutan kata ajam

(non-Arab) di sini merupakan gaya bahasa menyebut kata khusus

setelah kata yang bersifat umum. Tapi pernyataan ini perlu dianalisa

kembali. Menurut saya, yang lebih tepat bahwa antara kedua kata itu

terdapat arti yang umum dan khusus. Adapun Yahudi dan Nasrani,

maka merekalah yang dimaksud dengan Ahli Kitab menurut

kesepakatan ulama. Sedangkan Majusi, maka landasannya telah

disebutkan pada bab di atas.

Para ularna madzhab Hanafi membedakan hukum bagi orang-

orang Majusi. Mereka berkata, "Upeti hanya diambil dari orang

Majusi non-Arab dan tidak diambil dari orang Majusi Arab." Ath-

Thahawi menukil pula dari madzhab ini bahwa upeti dapat diambil
dari Ahli Kitab dan dari seluruh kafir ajam (non-Arab), tapi tidak ada

pilihan bagi musyrik Arab, kecuali masuk Islam atau perang.

Menurut Imam Malik, upeti dapat diterima dari seluruh kaum

kafir, kecuali mereka yang murtad. Pendapat Imam Malik disetujui

oleh Al Auza'i dan para ahli fikih di negeri Syam. Sementara itu, Ibnu

Al Qasim menukil dari Imam Malik bahwa upeti tidak diterima dari

kaum Quraisy. Ibnu Abdil Ban menukil kesepakatan ulama yang

menyatakan bahwa upeti diterima dari kaum Majusi. Akan tetapi Ibnu

At-Tin menyebutkan, Abdul Malik berpendapat bahwa upeti hanya

diterima dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu Abdil Barr

menukil pula kesepakatan ulama yang tidak menghalalkan menikahi

wanita-wanita Majusi dan memakan makanan mereka. Namun, ulama

selainnya menyebutkan pendapat yang menghalalkannya dari Abu

Tsaur.

Ibnu Qudamah berkata, "Pendapat Abu Tsaur telah menyelisihi

ijma' sebelumnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini
perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab lbnu Abdil Barr telah menukil dari
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Sa'id bin At Musayyab bahwa dia membolehkan memakan

sembelihan orang-orang Majusi selama penyembelihan itu dilakukan

atas perintah seorang muslim. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

dari Ibnu Al Musayyab, Atha', Thawus dan Amr bin Dinar bahwa

mereka tidak melarang menjadikan wanita-wanita Majusi sebagai

selir.

Menurut Imam Syaf i upeti dapat diterima dari Ahli Kitab baik

Arab maupun ajam (non-Arab), maka Ahli Kitab Majusi dimasukkan

dalam golongan mereka. Hujjahnya adalah ayatyang disebutkan pada

bab di atas, karena secara implisit ayat itu menyatakan bahwa upeti

tidak diterima dari selain Ahli Kitab, sementara Nabi SAW telah

mengambil upeti dari orang-orang Majusi, maka hal ini menunjukkan

bahwa orang-orang Majusi disamakan dengan Ahli Kitab dalam hal

upeti. Abu Ubaidah berkata, "Upeti ditetapkan atas orang-orang

Yahudi dan Nasrani berdasarkan Al Qur'an, dan ditetapkan atas

orang-orang Majusi berdasarkan Sunnah."

Ulama-ulama yang lain berhujjah dengan makna umum sabda

Nabi SAW dalam hadits Buraidah dan selainny u, 4'!\:# 
'*! tty

'{:rrrt\y1ryi.ei i,P ,lr*}' Jt $:te ',f F (Apabita engkau bertemu

dengan musuhmu dari kaum musyrikin maks ajaklah mereka kepada

Islam, jika mereka memenuhinya (maka itulah yang diharapknn), tapi

bila tidak maka ambillah upeti). Mereka juga berhujjah bahwa

mengambil upeti dari orang-orang Majusi justru menyelisihi makna

implisit ayat tersebut. Ketika pengkhususan Ahli Kitab telah

dinafikan, maka disimpulkan bahwa kalimat, "dari Ahli Kitab" tidak

memiliki makna implisit.

Akan tetapi argumentasi ini mungkin dijawab bahwa orang-

orang Majusi dahulu memiliki kitab, lalu diangkat. Sehubungan

dengan masalah ini telah dinukil satu hadits dari Ali seperti dikutip

oleh Imam Syaf i dan ulama lainnya. Hadits yang dimaksud akan

disitir pula pada bab ini. Tapi jawaban ini juga dibantah dengan

berdalil pada firman Allah, r-lUi;- ;;fii ,J'*';<t| g;i 6l
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(Sesungguhnya Dia menurunl<an Kitab kepada dua kelompok sebelum

kita). Kemudian bantahan itu dijawab kembali bahwa yang dimaksud

adalah apa yang diketahui oleh mereka yang berkata demikian, adalah

orang-orang Quraisy. Karena mereka tidak mengenal di antara

kelompok yang memiliki Kitab, kecuali Yahudi dan Nasrani. Ayat ini

tidak menafikan kitab-kitab lainnya seperti Zabtr, Shuhuf (lembaran-

lembaran) Ibrahim dan lain-lain.
'-.o,tte'...; A; oit Jt-ll (Ibnu Uyainah berkata....). Riwayat ini

disebutkan ltbdtxrazzaq melalui sanad yang masuhul dari Ibnu

Uyainah, lalu setelah kalimat "penduduk Syam" dia menambahkan, ,i,,

la..J-pj, e ntE 7q, fi (di antara Ahli Kitab, diambil upeti dari

merela...)."

Imam Bukhari hendak menjadikan atsar ini sebagai isyarat

tentang bolehnya perbedaan dalam penetapan upeti. Batas minimal

upeti menurut mayoritas ulama adalah l dinar setiap tatrun. Tapi

batasan ini dikhususkan oleh para ulama madztrab Hanafi untuk

orang-oftmg miskin. Adapun kelompok menengah maka batas

minimalnya adalah 2 dnar. Sedangkan kelompok atas minimal 4
dinar. Pandangan madztrab ini selaras dengan atsar dat', Mujatrid

seperti diindikasikan oleh hadits Umar. Sementara dalam madzhab

Syaf i dikatakan bahwa imam (pemimprn) berhak menetapkan jumlatt

upeti atas mereka. Pendapat ini disetujui oleh Imam Ahmad.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Haritsah bin

Mudharrib dari Umar bahwa dia mengutus Utsman bin Hunaif untuk

menetapkan upeti kepada penduduk As-Sawad sebanyak 48, 20 dan

12. Jumlah yang 12 didasarkan kepada perhitungan dinar. Dari Imam

Malik disebutkan bahwa upeti tidak boleh lebih dari 40 dan boleh

dikumngi dari 40 dinar bagi yang tidak mampu. Pemyataan ini

memiliki kemungkinan dia memperhitungkan I dinar sama dengan l0
sementara batasan yang menjadi keharusan adalah 1 dinar.
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Sehubungan dengan masalah ini terdapat hadits dari Masruq dari

Mu'adz, \q i6 Y Uil ,jri 4, Jlk rp e1 * il' ,rp ,pr't:i
(Sesungguhnya Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman, beliau

bersabda, 'Ambillah I dinor dari setiap orang yang dewasa

[balighJ.'). Hadits ini diriwayatkan para penulis kitab Sunan dan di-

shahih-kan At-Tirmidzi dan Al Hakim.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang mengambil upeti dari

anak kecil. Mayoritas ulama berpendapat bahwa upeti tidak diamil
dari anak kecil berdasarkan makna implisit hadits Mu'adz. Demikian

pula halnya dengan orang yang lanjut usia, orang yang sakit kronis,

wanita, orang gila, orang yang tidak mampu berusaha, orang sewaan,

dan para pengurus rumah peribadatan (menurut salah satu pendapat).

Akan tetapi pendapat yang benar dalam madzhab Syaf i bahwa upeti

ditarik pula dari kelompok yang disebutkan terakhir.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, dan

yang terakhir terdiri dari dua hadits, salah satunya adalah hadits

Abdurrahman bin Auf.
.i , t ,, t I

,J\l i )pt $ 
't 

1A t U.E 
"S 

1l*u pernah duduk bersama

Jabir'bn'Zaia aon ,1,*, bin Aus). Jabir bin Zud adalahAbu Asy-

Sya'tsa' Al Bashri. Sedangkan Amr bin Aus adalah Ats-Tsaqafi yang

riwayatnya telah disebutkan dari Abdurahman bin Abu Bakar pada

pembahasan tentang haji dan dari Abdullah bin Amr pada pembahasan

tentang tahajjud. Dia tidak memiliki riwayat di tempat ini. Bahkan

Amr bin Dinar menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa Bajalah

tidak bermaksud menceritakan kepadanya, bahkan yang dimaksud

adalah orang lain, tetapi dia mendengarnya. Namun, ini merupakan

salah satu metode penerimaan riwayat menurut kesepakatan ulama.

Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam penyampaian. Apakah

orang yang menerima dengan metode seperti ini boleh mengatakan,

"Fulan menceritakan kepada kami?" Mayoritas ulama memperboleh

kannya, sementara An-Nasa'i dan sebagian ulama tidak memperboleh
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kannya. Al Barqani berkata, "Hendaknya ia mengatakan, 'Aku
mendengar si fulan...'."

Lt[zJ. t*:LA (Bajalah menceritakan kepada keduanya). Dia

adalah seorang tabi'in senior yang masyhur. Dia berasal dari suku

Tamim dan menetap di Basrah. Dia adalah putra Abdah atau Abd.

Riwayatnya tidak ada dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini.

arJ*.irt F\ /lt ;. |;bf € ?b (Tahun dimana Mush'ab bin

Zubair menunailcsn haji bersama penduduk Basrah). Yakni saat itu

Bajalah juga menunaikan haji bersama Mush'ab. Demikian yang

ditegaskan Imam Ahmad dalam riwayatnya dari Sufyan. Mush'ab

adalah pemimpin di Basrah sesuai penunjukan saudara laki-lakinya,

yaitu Abdullah bin Zubair. Mush'ab terbunuh 1 atau 2 tahun sesudah

itu.

:A.\U '8 (Aku adalah selaetaris Jaz).Demikian para ahli

hadits menyebu&annya. Sementara para ahli nasab melafalkan

namanya dengan lafazh Jazi'a. Barangsiapa yang melafalkan dengan

lafazh Juzi'a berarti telah melalcukan perubahan. Dia adalah Ibnu

Muawiyah bin Hishn bin tlbadah At-Tamimi As-Sa'di, paman dari Al
Ahnaf bin Qais, dan dia tergolong sebagai sahabat dan menjadi

pembantu Umar di Al Ahwaz.

Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa dia memerintah di

Tanadur. Saya (Ibnu Hajar) berkata, Tanadur adalah salah satu

perkampungan di Al Ahwaz. Sementara Al Balladzari mengatakan

bahwa Jaz'i hidup hingga pemerintahan Muawiyah, lalu mempercaya

kan sebagian pekerjaannya kepada Ziyad.

?:.r'p lSrtolrun sebelum kematiannya). Dari sini diketahui

bahwa surat itu datang pada tahun ke-22 H, sebab Umar terbunuh

pada tahun ke-23 H.

cFrar'f iil ") 
F cfr.rl1 (Pisahkan antara setiap yang

memiliki mahram dari orang-orang Majusi). Musaddad dan Abu
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Ya'la memberi tambahan dalam riwayat merek4 :!wi ,yu;f t#i

'5*t"irlj 66b'Vi ,e gu,;;r, e.a:i,i ,rt?b$ ti; aia

yfi *,.tt$Li ,eJ,-q uv'Alrrt (Bunuhlah setiap penyihir. Dia

berlrata, 'Maka kami membunuh 3 penyihir dalain satu hari. Kami pun
memisahlran antara mahram di antara mer:ika. Kemudian dia
membuat maknnan, lalu mengundang mereka dan menampakkan

pedang di atas kedua pahanya, dan mereka pun maknn tanpa

m enge I uar kan b unyi'.).

Al Khaththabi berkata, "Maksud Umar menlisahkan orang

memiliki mahram di antara orang-orang Majusi adalah mencegah

mereka untuk menampakkannya dan menyebarkan transaksi yang

haram. Hal ini sama seperti persyaratan yang ditetapkan Umar kepada

orang-orang Nasrani agar tidak menampakkan salib mereka."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, Said bin Manshur meriwayatkan

falitor yang menjelaskan penyebab larangan itu dari jalur lain dari

Bajalah, yaitu dengan lafazh, '# W el6 *" /Hr ;;. rti:itlti

?q, f\<nenaaHah kalian memisahkan antara orang-orang Majusi

dengan mahram mereka agar kita dapat mengikutkan mereka dengan

Ahli Kitab). Keterangan ini menunjukkan bahwa hal itu merupakan

syarat dari Umar untuk menerima upeti mereka. Sedangkan perintah

untuk membunuh penyihir merupakan perkara yang diperselisihkan di

antara ulama.

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur terdapat tambahan, ,F ,iri,

,fSi fr:, (Bunuhtah setiap penyihir dan tukang tenung). Hukum

penyihir akan disebutkan pada bab "Apakah Kafir Dzimmi Diampuni

Apabila Melakukan Sihir."

)'r U f")t'*'-vf.,F elat i r4t'bi'#,*-ii (umar

tidak pernah mengambil upeti dari orang-orang Majusi hingga

Abdurrahman bin Auf bersatsi). Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika

kalimat ini termasuk bagian surat Umar maka sanadnya muttashil
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(bersambung) dan termasuk riwayat umar dari Abdurrahman bin Auf.

Kesimpulan inilah yang ditegaskan dalam riwayat At-Tirmidzi, $;W

d:Pi flr *i'd.,r;4t',i::'iri ry.,1,ry';rti,'.&'qr;t (Surat

(Jmar datang kcpada kami dan isinya, 'Perhatikan orang-orang

Majusi di wilyahmu, ambillah upeti dari merelta, knrena

sesungguhnya Abdurrahman bin Auf telah mengabarknn

kepadaku...'). Akan tetapi para penulis kitab Al Athraf menyebutkan

hadits ini dalam biografr Bajalatr bin Abdah dari Abdurratrman bin

Auf. Sikap ini kurang tepat, sebab Abu Daud telah meriwayatkan dari

Qusyair bin Amr dari Bajalah dari Ibnu Abbas, dia berkata, q|h:iE
Ii';;rh, ;ot 6 

'ii 
tji e?,rt ;pi y il' .,r; .d' ;i 'ii /o

l:it'& ,F ,),*'i. ,>*:jt;* J'61 i,Sii .$rti iv-I' ,p ,Ja si;$

'+ G t; ft f}, * )1-o$t :e6 :atb'i: ,l'6 (Seorang laki-taki

dari kaum Majusi Hajar datang kepada Nabi SAW, ketika keluar aku

berlrata kepadanya, 'Apa yang ditetapkon oleh Allah dan Rasul-Nya

kepada lralian?' Dia berkata, 'sesuatu yang buruk; menerima Islam

atau perang'." Dia berksta, "Abdurrahman bin Auf berkata, 'Beliau

mengambil upeti dari mereka'." Ibnu Abbas berkata, "Manusia pun

mengambil perkataan Abdurrahman dan meninggalkan apa yang aku

dengar'.). Atas dasar ini maka Bajalah menukilnya dari Ibnu Abbas

melalui pendengaran langsung dan dari Umar melalui tulisan,

keduanya sama-sama menukil dari Abdurahman bin Auf.

Abu Ubaid meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari

Hudzaifah , $:iJi u a'jit 4 €4t tt'.r;i g.t;>1 4?t ,ir"i (Katau

bulran karena aku melihat sahabat-sahabatlru mengambil upeti dari

orang-orang Majusi niscaya aht tidak akan mengambilnya).

Dalam |'ttab Al Muwaththa' dari Ja'far bin Muhammad dari

bapaknya, di berkata, f"jrlt?iui s,1tur'*i u' .5Jli r ,'Jtt'#'oi

, l'u d;b ,Jt:rY.i yh, & n, J?3l-j;l Wi ,)* y
y$t (Sesungguhnya (Jmar berkata, 'Aku tidak tahu apa yang harus
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aku lakukan terhadap orang-orang Majusi'. Abduruahman bin Auf
berlrata, 'Aku bersaksi, sungguh aku telah mendengar Rasulullah
SAW bersabda, 'Perlakukan mereka sebagaimana sunnah yang
berlaku atas Ahli Krtab).

Sanad riwayat ini munqathi' (terputus) meskipun para
periwayatnya tsqiah (terpercaya). Sementara itu, Ibnu Al Mundzir dan
Ad-Daruquthni dalam kitab Al Ghara'ib menukil dari Abu Ali Al
Hanafi dari Malik disertai tambahan, "Dari kakeknya". Tapi sanad ini
pun tetap munqathi' (terputus), karena kakeknya adalah Ali bin Al
Husain dan tidak pernah bertemu Abdurrahman bin Auf maupun
Umar. Jika maksud kata ganti 'nya' pada kata "Kakeknya" adalah

Muhammad bin Ali, maka sanad riwayat itu muttashil (bersambung),

karena kakeknya Al Husain bin Ali telah mendengar riwayat dari
Umar bin Khaththab dan Abdurrahman bin Auf.

Riwayat ini memikili riwayat pendukung (syahid) dari hadits
Muslim bin Ala' Al Hadhrami yang dinukil Ath-Thabarani di akhir
hadits dengan lafazh, yt{' ,f, e /HurflL (Perlakukan orang-

orong Majusi sebagaimana sunnah yang berlaku atas Ahli Kitab).

Abu Umar berkata, "Ini adalah pembicaraan yang bersifat
urnurn, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Karena yang dimaksud
adalah sunnah terhadap Ahli Kitab dalam mengambil upeti."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, pada bagian akhir riwayat Abu Ali Al
Hanafi disebutkan, '# &:4' ,fi e ^17 S'.tZ,tt:C-yir ecir6'Jt,

?4t';;1 tit (Malik berkata tentang upeti, 'Sabda beliau SAW;

sebagaimana sunnah ahli kitab, dijadikan dalil bahwa mereka (orang-

orang Majusi) bukan Ahli Kitab'). Asy-Syaf i dan Abdunazzaq serta

selain keduanya meriwayatkan melalui sanadyanghasandari Ali, it5
At ,*i ,rb e,i,';;l, e4i af ,t|)u.*t u:r:jA yy',yi ,ii;s,
V ,yi t'itbt! ,uu. i:s71i 8- on lsi \ ,Sa:, ;r}n;r6 fU' Jri tbt'€bl

,;'/- rt"'e +g":P* j 6 e't ffq,P s?t6,ae
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(Sesungguhnya orang-orang Majusi memiliki kitab yong mereka baca

dan ilmu yong merekn pelojari. Lalu pemimpin mereka minum khamer

sehingga menyetubuhi saudara perempuannya. Di pagi hari pemimpin

memanggil orang-orang yang tamak lalu menghadiahi mereka

sejumlah pemberian seroya berlcota, 'Sesungguhnya Adam

menilrahlran anak-anak laki-lakinya dengan anak-anak perempuannya

sendiri'. Orang-orang yang tamak ini menaatinya dan pemimpin

membunuh setiap orang yang menyelisihinya. Maka kitab merekn

dianglrat dan dihapus pula dari dada-dada mereka sehingga tidak

tersisa pada mereka sedikitpun dari kitab itu).

Abd bin Humaid meriwayatkan dalam tafsir surah Al Buruuj

melalui sanadyang shahihdari Ibnu Abza, ,:tt Ff 
'JLt o't:J*it ?T tt

9r-ii(ri :* ,trj ,*ib * 
=Y',y1til 

ciat ot.i,Jrut tri^zt :ii
it' Jj(F',Y ,*'Ju6'&gri 61b 

q;pe (Ketika kaum mustimin

menghancurlran penduduk Persia Umar berkata,'Berkumpullah
lralian'. Lalu dia berkata, 'sesungguhnya orong-orang Majusi bukan

Ahli Kitab sehingga kita tidak dapat membebankan upeti, dan bukon

pula perryembah berhala sehingga kita tidak dapat memberlakukan

atas merelra hulam-hukum penyembah berhala'. Ali berkata, 'Bahkan

mereka adalah Ahli Kitab'.) lalu disebutkan seperti kisah di atas,

hanya saja dikatakan bahwa yang disetubuhi oleh pemimpin tersebut

adalah anak perempuannya sendiri. Kemudian pada bagian akhir

hadits disebutkan, ralel;J,'t')lr\i e,j Wof" pemimpin itu membuat

parit-parit untuk mereka yong menyelishinya). Inilah hujjah bagi

mereka yang mengatakan bahwa orang-orang Majusi termasuk Ahli

Kitab.

Mengenai perkataan Ibnu Baththal, "sekiranya mereka memiliki

Kitab dan telatr diangkat, maka tentu diangkat pula hukumnya dan

tidak dikecualikan halalnya sembelihan dan menikahi wanita-wanita

mereka." Maka jawabanny4 "Pengecualian itu berdasarkan arsar

yang disebutkan dalam masalah ini, karena pada yang demikian itu

terdapat sytbhat yang berkonsekuensi terhadap perlindungan darah.
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Berbeda dengan nikah yang merupakan perkara yang membutuhkan
sikap hati-hati.

Ibnu Al Mundzir berkata, "pengharaman menikahi wanita-
wanita Majusi dan memakan sembelihan mereka bukanlah perkara
yang disepakati. Hanya saja kebanyakan ulama mengharamkannya.,,

Pada hadits ini terdapat beberapa pelajaran, yaitu:

Pertama, boleh menerima khabar ahad.

Kedua, sahabat yang senior terkadang tidak mengetahui ilmu
yang diketahui oleh selain mereka berupa perkataan Nabi sAW dan
hukum-hukurlnya, dan hal ini tidak menurunkan martabatnya.

Ketiga, berpegang dengan makna implisit. Sebab Umar
memahami, "Ahli Kitab" bahwa hukum itu khusus bagi mereka,
hingga Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada mereka untuk
mengikutkan orang-orang Majusi dengan Ahli Kitab, maka dia pun
menerimanya. Adapun Hadits yang kedua pada bab ini adalah hadits
Abdurrahan bin Auf.

"rt:A:\ )p i. sk (tmr bin Auf Al Anshari). pandangan yang

masyhur di kalangan penulis kitab tentang peperangan (Maghazi)
bahwa dia termasuk golongan Muhajirin, dan hal ini sesuai dengan
perkataannya di tempat ini, "Dan dia adalah sekutu bani Amir bin
Lu'ay." Maka hal ini memberi asumsi bahwa dia termasuk penduduk
Makkah. Kemungkinan pemberian gelar kepadanya sebagai "Anshari"
ditinjau dari makna yang umum (yakni penolong). Tapi tidak tertutup
pula kemungkinan bahwa dia berasal dari suku Aus atau Khazraj, lalu
tinggal di Makkah dan bersekutu dengan sebagian penduduknya.
Berdasarkan prediksi ini, maka dia dapat berstatus sebagai Anshar dan
Muhajir sekaligus. Kemudian tampak bahwa penyebutan lafazh "Al
Anshari" di tempat ini merupakan kekeliruan. Lafazh ini hanya
disebutkan seorang diri oleh syu'aib dmt Az-zrrhi. sementara murid-
murid Imam Az-zriltri yang lain menukil hadits ini darinya 

-baikdalam kitab shahih Bukhari dan Muslim maupun kitab hadits
lainnya- tanpa menyertakan lafazhtersebut.
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Amr bin Auf termasuk salah seorang yang ikut dalam perang

Badar menurut kesepakatan ulama. Lalu dalam kitab Al Maghazi

karya Musa bin Uqbah disebutkan bahwa namanya adalah Umair bin
Auf. Kemudian pada pembahasan tentang kelembutan hati dari Musa

bin Uqbah dari Az-Zuhri disebutkan 6(Alnr bin Auf'. Seakan-akan

Musa bin Uqbatr hendak mengatakan bahwa namanya dapat dilafalkan

"Amr" dan bisa pula "Umair". Sementara Al Askari telatr memisahkan

antara Umair bin Auf dengan Amr bin Auf, tapi yang benar bahwa

keduanya adalatr nama satu orang.

S-tjat j19t6t -ii:# 6 6;- (Beliau mengutus Abu waidah

bin Jarrqh kc Bahrain) yaitu negeri yang cukup masyhur di hak,

terletak antara Basratr dan Hajar. Kalimat 'membawa pulang

upetinya', yakni upeti para penduduknya. Mayoritas penduduk

Bahmin saat itu adalah ofturg-orang Majusi. Riwayat ini menguatkan

hadits sebelumnya. Oleh karena rtu, maka Imam An-Nasa'i

menyebutkannya di bawah bab yang berjudul, "Mengambil upeti dari

orang-orang Majusi".

Ibnu Sa'ad menyebutkan batrwa setelah Nabi SAW membagi

rirmpasan perang di Ji'ranah, beliau mengutus Al Ala' kepada Al
Mundzir bin Sawi, pemimpin Bahrain untuk mengajaknya masuk

Islam. Maka dia pun masuk Islam dan mengadakan perjanjian damai

dengan orulng-orang Majusi di negeri itu dengan syarat membayar

upeti.

;rr-),:)r';j;t eb'$';rt ybt 
"f:, I' Jj{ ugi (Nabi sAWr

dialah yang mengiknt perdamaian dengan penduduk Bahrain). lni
berlangsung pada tahun datangnya para utusan dari berbagai

kelompok Arab, yaitu tahun ke-9 H. AI Ala' bin Al Hadhrami adalah

seorang sahabat yang masyhur. Nama Al Hadhrami adalah Abdullah

bin Malik bin Rabi'ah. Dia termasuk penduduk Hadhramaut, lalu

datang ke Makkah dan bersekutu dengan bani Makhzum. Ada yang

berpendapat bahwa nama Al Hadhrami pada masa jahiliyah adalah

Zalvarnaz.
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Umar bin Syabah menyebutkan dalam kitab Makkaft dari Abu
Ghassan dari Abdul Aziz bin Imran bahwa ketika Kisra menyerang
Bani Tamim dan Bani Syaiban, dia mengirim kepada mereka pasukan
yang dipimpin Zahramaz, maka terjadi pertempuran yang sangat

sengit, mereka membunuh orang-orang Persia dan menahan pemimpin
mereka. Kemudian pemimpin itu dibeli oleh Shaklu bin Razin Ad-
Dili, lalu seorang dari Hadhramaut mencurinya. Sakhr terus
mengikutinya hingga mendapatkannya lalu membawanya ke Makkah.
Dia adalah seorang yang memiliki keterampilan lalu dimerdekakan
dan menetap di Makkah hingga dikaruniai anak-anak yang cerdas,

bahkan Abu Sufuan pemah menikahi anak perempuannya yang

bemama Ash-Sha'bah, maka mereka pun mulai dimasukkan dalam
keluarga Harb. Kemudian Ash-Sha'bah dinikahi oleh ubaidillah bin
Utsman (bapak Thalhah, salah seorang di antara sepuluh yang dijamin
masuk surga). Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak yang bernama
Thalhah.

Dia berkata, "Selain Abdul Aziz berkata bahwa Kultsum bin
Razi atau saudara laki-lakinya Al Aswad keluar untuk berdagang.
Maka dia melihat seorang budak Persia di Hadhramaut yang

berprofesi sebagai tukang kayu, dia bernama Zal-ramaz. Dia pun
membawa budak itu ke Makkah dan dibeli oleh majikannya dari
Himyar dengan nama panggilan Abu Rifa'ah. Budak tersebut tinggal
di Makkah dan kemudian dipanggil Al Hadhrami hingga akhimya
menjadi namanya. Dia tinggal berdampingan dengan Abu Suffan.
Sementara itu, keluarga Razin adalah sekutu bagi Harb bin Umayyah.
Al Ala' masuk Islam sejak awal. Abu Ubaidah dan Al Ala' meninggal
di Yaman, sedangkan Amr bin Auf meninggal pada masa
pemerintahan Umar RA.

;:4? i'?uI (Abu Waidah berdiri). Pada pembahasan tentang

shalat telatr diseiutkan penjelasan harta yang dimaksud dan jumlahnya

serta kisatr Al Abbas mengambilnya. Hadits itu pula yang disebutkan
di tempat ini.
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{3t ;i-b'c. iir} i* *t pra. tu*,:\r ii*J,i (orang-orang

Anshar mendengar kedatangan Abu Ubaidoh mako mereks datang

shalat Subuh bersama). Dari hadits ini diketahui bahwa mereka tidak
berkumpul pada setiap waktu shalat untuk berjamaah kecuali karena

suatu urusan yang penting. Bahkan mereka shalat di masjid masing-

masing. Sebab setiap kabilah memiliki masjid tersendiri tempat

mereka berkumpul. Oleh karena itulah sehingga Nabi SAW

mengetahui bahwa mereka bekumpul untuk suatu urusan. Lalu faktor-

faktor tertentu semakin memperjelas urusan itu, yakni kebutuhan

mereka terhadap harta untuk melapangkan kehidupan mereka, dan

sikap mereka yang tidak mau melakukan monopoli tapi mengharapkan

untuk kaum Muhajirin hal serupa. Semua perkara ini telah disebutkan

di tempat tersebut dari hadits Anas. Ketika harta telah datang mereka

beranggapan memiliki hak atas harta itu. Ada pula kemungkinan Nabi
SAW bedanji akan memberi mereka apabila harta telah datang.

Beliau berjanji kepada Jabir untuk memberinya harta dari Bahrain dan
janji ini dipenuhi oleh Abu Bakar.

J rrbr* (Mereka pun menghadap kepadanya). Maksudnya,

meminta kepadanya dengan isyarat.

lt JtJ)U-j-+i 'j,-t (Mereka berkatq, "Benar! wahai

Rasulullah."). Al Akhfasy berkata, "Kata ajal (benar) artinya sama

dengan kata na'am (ya), tetapi kata na'am lebih tepat digunakan unuk

menjawab suatu pertanyaan, sedangkan kata ojal lebih tepat daripada

na'am dalam hal pembenarar."

r i-:i6 (Bergembiralah). Kalimat perintah ini bermakna berita,

karena yang dimaksud dari perintah itu telah tercapai.

6r51i (Kalian berlomba mendapatkannya). Hal ini akan

dijelaskan pada pembatrasan tentang kelembutan hati.

Pada hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:
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Pertama, meminta pemberian dari imam (pemimpin) bukanlah
perkara yang menurunkan martabat.

Kedua, imam memberi kabar gembira kepada para pengikutnya
dan memenuhi harapan mereka.

Ketiga, salah satu tanda kenabian adalah mengabarkan negeri
yang akan ditaklukkan untuk mereka.

Keempat, berlomba-lmba dalam urusan dunia terkadang
menyeret kepada kerusakan dalam agama. Dalam hadits Abdullah bin
Amr bin Al Ash yang dinukil Imam Muslim melalui jalur yang marfu'
disebutkan, o\565 ; ,o1l;.rSS ; ,o'ti;t;s i ,ot#* (Katian akan

berlomba-lomba, kemudian saling mendengki, kemudian saling
membelalrangi, kemudian saling membenci) atau yang serupa
dengannya. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa setiap salah satu dari
sifat-sifat tersebut disebabkan oleh sifat sebelumnya. Hal ini akan
dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Hadits ketiga adalah hadits Bakar bin Abdullah Al Muzani dan
Ziyad bin Jubair bin Hayyah tentang sikap Umar bin Khaththab yang
mengirim tentara ke berbagai pelosok untuk memerangi orang-orang
musyrik.

n$-t'$. arar U:t; 6t Mu'tamar bin Sulaimon menceritakan

kepada kami). Demikian yang terdapat pada semua naskah, dan

demikian pula yang terdapat dalam kitab Mustakhraj karyaAl Isma'ili
maupnn kitab Mustakhraj karya ulama lainnya. Namun, Ad-Dimyathi
mengklaim bahwa yang benar adalah Al Mu'ammar. Dia beralasan

bahwa Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi tidak meriwayatkan dari Al
Mu'tamir Al Bashri. Namun, dibantah bahwa alasan ini tidak cukup
untuk menolak riwayat-riwayat yang shahih. Anggaplah setiap salah

seorang dari keduanya tidak masuk ke negeri yang didiami oleh salah

satunya, tetapi apakah mustahil bila keduanya bertemu saat

menunaikan haji atau ketika dalam peperangan?
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Apa yang dia sebutkan betentangan dengan hal yang serupa.

Sebab Al Mu'ammar bin Sulaiman berasal dari Ar-Raqqi dan Sa'id

bin Ubaidillah berasal dari Basrah. Jika dikatakan mustahil terjadi
pertemuan antara Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi dengan Al Mu'tamir
Al Bashri, maka hal serupa terjadi pula dalam pertemuan Abdullah bin
Ja'far Ar-Raqqi dengan Al Mu'ammar Al Basri. Disamping itu, para

ulama yang mengumpulkan para periwayat Shahih Bukhari tidak

menyebutkan di antara mereka periwayat yang bemama Al
Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqqi, bahkzur mereka sepakat menyebut

Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi Ar-Raqqi.

Al Karmani menukil pendapat yang cukup ganjil. Menurutnya,

yang benar dalam masalah ini bahwa nama periwayat itu adalah

Mu'ammar bin Rasyid, yakni guru Abdurrzzaq.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ini adalah suatu kesalahan.

Sebab Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi tidak pernah menukil riwayat dari

Mu'ammar bin Rasyid.

Kemudian saya melihat pendahulu Ad-Dimyathi dalam klaim
yang dia kemukakan. Ibnu Qurqul berkata dalam kitab Al Mathali',
"Dalam pembahasan tentang tauhid dan upeti disebutkan dari Al
Fadhl bin Ya'qub dari Abdullah bin Ja'far dari Mu'tamir bin Sulaiman

dari Sa'id bin Abdullah. Demikian yang dikutip oleh seluruh periwayat

di kedua tempat tersebut. Mereka berkata bahwa ini adalah kesalahan.

Bahkan yang benar adalah Al Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqqi.

Demikian pula yang terdapat dalam catatan Al Ashili, dia menambah

kan huruf ra'tetapi kemudian meralatnya di dua tempat itu.

Al Ashili berkata, "Versi yang benar adalah Al Mu'tamir".
Sementara selainnya berkata, "Versi yang benar adalah Al
Mu'ammar". Ar-Raqqi tidak menukil dari Al Mu'tamir. Dia berkata,

"Al Hakim maupun Al Baji tidak menyebutkan Al Mu'ammar bin

Sulaiman dalam periwayat Al Bukhari. Bahkan Al Baji bekata ketika

menyebutkan biografi Abdullah bin Ja'far; dia meriwayatkan dari Al
Mu'tamir dan Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun riwayat

Abdullah bin Ja'far dari Al Mu'tamir.
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i-aih ar +-j3',yr.',t r6!e 6a,rd bin Uboidillah Ats-Tsaqafi,rl

menceritakan kepada kami). Dia adalah Ibnu jubair bin Hayyah yang

disebutkan sesudahnya. Sedangkan Ziyad bin Jubair (gurunya) adalah
putra pamannya.

'-t. . .,, o,* J. *.r ,f (Dari Juboir bin Hayyah). Dia adalah kakek Ziyad

dan bapaknya (Hayyah) termasuk pemuka tabi'in. Nama kakeknya
adalah Mas'ud bin Mu'tab, dan ulama memasukkannya dalam
golongan sahabat, dan menurutku hal ini tidaklah berlebihan. Karena
orang yang turut dalam penaklukan pada masa pertengahan

pemerintahan Umar berarti pada masa Nabi SAW telah memasuki

usia mumayyfu. Sementara Ibnu Abdil Barr menukil bahwa tidak
seorang Quraisy dan Tsaqif pun yang tersisa, kecuali telah masuk
Islam pada saat haji Wada', dan ini adalah salah seorang dari mereka.

Dia berasal dari keluarga besar, karena pamannya (Urwah bin
Mas'ud) adalah pemimpin Tsaqif di masanya, sedangkan Al Mughirah
bin Syu'bah adalah putra pamannya.

Dalam riwayat Ath-Thabari dari Mubarak bin Fadhalah dari
Ziyad bin Jubair disebutkan "Bapakku menceritakan kepadaku."

Sementara Sa'id (cucunya) memiliki riwayat lain dalam pembahasan

tentang minuman dan tauhid. Paman dia (Ziyad bin Jubair) telah

dinukil darinya sejumlah riwayat lain seperti yang disebutkan pada

pembahasan tentang puasa dan haji. Abu Syaikh menyebutkan bahwa

Jubair bin Hayyah pernah memegang pemerintahan Ashbahan dan

meninggal dunia pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.

sfr.a\t :gtt e.'d$t'# cii. ((Imar mengirim manusio ke berbagai

negeri). Maksudnya, ke berbagai negeri yang besar. Kata afnaa'
adalah bentuk jamak dari kata finwu, artinya tidak tentu. Dikatakan

fulan min ffiaa'i an-noas artinya si fulan tidak diketahui secara pasti

kabilahnya. Mishr adalah kota besar. Dalam riwayat Al Karmani kata

amshaar diganti dengan anshaar, lalu dia menjelaskan hadits

berdasarkan kata ini, kemudian berkata, "Pada sebagian riwayat
disebutkan omshaor."
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'or;'$t'nJ-;li glurmuzan masuk Islam). Kalimat ini disebutkan

sangat ringkas. Sebab Hurmuzan masuk Islam setelah melalui banyak

peperangan antara dia dengan kaum muslimin di kota Tastar.

Kemudian dia tunduk kepada keputusan Umar dan ditawan oleh Abu

Musa Al Asy'ari, lalu dikirim kepada Umar bersama Anas. Setelah itu

dia masuk Islam dan Umar menjadikannya sebagai orang dekat dan

selalu dimintai pendapatnya. Kemudian Ubaidillah bin Umar bin

Khaththab menuduh Hurmuzan telah bersekutu dengan Abu Lu'lu'ah

untuk membunuh lJmar, maka dia pun membunuh Hurmuzan setelah

peristiwa pembunuhan Umar. Kisah Islamnya Hurmuzan akan

disebutkan setelah l0 bab. Hurmuzan adalah salah seorang pembesar

Persia.

'*)5 sa'!'j** $l tsesunssuhnya aku minta pandanganmu

tentang peperangan-peperangan yang aku lakukan). Ini adalah isyarat

terhadap apa yang dia maksudkan. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah

dari jalur Ma'qil bin Yasar disebutkan, d)J ,t' o$'Ar jp'1'L'01

or-Stl\ ofui3 (Sesungguhnya (Jmar minta pandangan Hurmuzan

tentang Persia, Ashbohan dan Azerbaijan) yakni mana yang lebih

dahulu diperangi. Hal ini menunjukkan bahwa Umar minta pendapat

Hurmuzan dalam masalah tertentu. Sementara Hurmuzan sendiri

adalah salah satu penduduk negeri-negeri itu dan dia lebih mengetahui

kondisinya dibandingkan orang lain.

Atas dasar ini maka pernyataan pada hadits di atas, "Kepala

adalah Kisra, soyap yang satunya odaloh Kaisar dan sayap yang

sotunya lagi adalah Persia",perlu dianalisa lebih lanjut. Karena Kisra

adalah pemimpin Persia. Adapun Kaisar adalah pemimpin Romawi,

maka Kisra bukanlah kepala (pemimpin) mereka. Ath-Thabari

menyebutkan dari Mubarak bin Fadhalah, dia berkata, {{t'o'16'ott
OlJWi u"l';6esungguhnya Persia saat ini adalah kepala dan dua

sayap). Pernyataan ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abi syaibah dan

lebih patut diterima. Sebab Kaisar berada di negeri Syam kemudian di
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negeri-negeri utara dan tidak memiliki kaitan dengan Irak, Persia dan

negeri-negeri Timur. Sekiranya dia bermaksud memposisikan Kisra

sebagai kepala para raja, dimana dia adalah raja negeri Timur
sedangkan Kaisar lebih rendah tingkatan darinya. Oleh karena itu dia

diposisikan sebagai sayap, maka lebih tepat bila sayap yang satunya

disebutkan apa yang berbanding dengannya dari arah Yaman seperti

raja-raja Hindia atau Cina. Akan tetapi riwayat lain menunjukkan

bahwa dia tidak bermaksud kecuali penduduk negerinya yang dia

lebih mengetahuinya. Seakan-akan saat itu pasukan berada di tiga

negeri yang disebutkan, tetapi konsentrasi terbesar pasukan berada di
negeri tempat Kisra berada, karena dia adalah pemimpin mereka.

6F ,)l.ttfl.l*r:-i'jr 'fi (Pertntahkon kaum muslimin untuk

memerongi Kisra). Dalam riwayat Mubarak disebutkan bahwa

Hurmuzan berkata, ,1,i;ttJ) i[;;,,.deJrt'}fi lfaohkan dua sayap

niscaya akan mudah bagimu kepalanya). Umar mengingkari

pernyataannya dan berkata, l\i;f;t'e-Lii'fi (Bahkan oku akan

mematong kepala lebih dahulu). Ada kemungkinan setelah Umar

mengingkari pendapatnya, maka dia meralatnya lalu mengisyaratkan

kepada Umar strategi yang tepat.

)l#';. ov;31WW\ (Dia mengangkat An-Nu'man bin

Muqarrin sebagai pemimpin atas kami). Dia adalah An-Nu'man bin
Muqarrin Al Muzani. Dia hijratr bersama para yhabatnya yang

berjumlah 6 atau 10 orang. Ibnu Mas'ud berkata, *. op ,€;.!ry.01_

gu.l.i}i $#.1!;f !1 (Sesungguhnya iman memiliki rumah-rumah,

dan sesungguhnya rumah keluarga Muqarrin termasukrumah iman).

An-Nu'man datang kepada Umar pada saat penaklukan

Qadisiyah. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, '* J"n
,n *rE 6i :J'6 ;,i*x* ;l,in e; * ,:r;i d,i-:tl"3! '$,ty i**Jt
',y. :*:'uz*i,, .e i.ti z;-i"ii ?3, ,a t* ,:v;!i,t ,i$ ,\6 4
*-S-fi (Umar masuk masjid dan ternyata dia mendapati An-Nu'man
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sedang shalat, makn dia pun duduk Ketika selesoi dia berknta,
'Se sungguhnya aku mengangkatmu s e bagai pemb antuku'. An-Nu' man

berkata, 'Jika sebagai penarik pajak maka aku tidak bersedia, akan

tetapi sebagai prajurit yong berperang'. Umar berkata,
'Sesungguhnya engkou kuangkat untuk memimpin peperangctn'. Lalu
An-Nu'mqn keluar bersomq Az-Zubair, Hudzaifah, Ibnu Umar, Al
Asy'ats dan Amr bin Mq'dikarib). Sementara dalam riwayat Ath-

Thabari disebutkan, ';L ,F.t'^'*) i,tl,iir 6J."j ,*''Jjrt'nL 3\\i

,y,F ,y\4"'ol ei"i, iti ,r,;":)' ,Y\1'oi ;i €,1 et'.;s3 ,zbt z)
o'.-ii! otllir i';e 'nxir riyl i,S6 ,t::grrjL,,,s; p 1U*o, hendak

berangkat (memimpin pasukan) sendiri, kemudisn dia mengutus An-

Nu'mon bersama lbnu Umar dan sekelompok sahabat. Dia pun
menulis kepada Abu Musa agar mengerahkan penduduk Basrah, dan

kepada Hudzaifah agar mengerohknn penduduk K"foh, hingga
mereka berkumpul di Nahawand. Dia berknta, 'Jika knlian telah

bertemu maka pemimpin kalian adalah An-Nu'man bin Muqarrin'.).

\:.it f\-(k $ p Gtugga ketitil komi berada di negeri

musuh). Dari riwayat Ath-Thabari diketahui bahwa negeri yang

dimaksud adalah Nahawand.

"1|F" 
W e;,t (Keluar kepada kami pembantu Kisra).

Mubarak bin Fadhalah menyebutkan dalam riwayatnya bahwa

namanya adalah Bundar. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah

disebutkan bahwa dia adalah Dzul Janahain (pemilik dua sayap).

Barangkali salah satu dari dua nama ini merupakan julukannya.

oU;} i-jii ltalu seorang penerjemah berdiri). Dalam riwayat

Ath-Thabari disebutkan tambahan, t ,L\i bi ,!*]ll"rrt:i 
'l\i r,i;zr tlJi.

?#, 4t, fu")i|J^lk ^f.:) l. (Ket ika mer eka t e I ah b e r kumpul,

Bundar diutus kepada mereka untuk mengatakan, 'Utuslah kepada

kami seorang laki-loki untuk kami ajak berbicara'. Maka mereka pun
mengirim Al Mughirah kepadonya).
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Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, "Di antara mereka
terdapat sungai, maka Al Mughirah menyiapkan kendaraannya lalu
menyeberangi sungai. Dzul Janatrain bertukar pendapat dengan para

pembantunya tentang cara duduk untuk menyambut ufusan. Mereka
pun berkata kepadany4 duduklah sebagaimana halnya para raja degan

segala kewibawaannya Maka dia duduk di atas singgasananya dan

mengenakan mahkota di atas kepalanya dan anak-anak para raja
berdiri di sekitarnya dengan mengenakan gelang-gelang emas, anting
dan (pakaian) sutera Dia berkata 'Al Mughirah diizinkan untuk
masuk, lalu kedua ujung kainnya diambil oleh dua orang. Al
Mughirah membawa tombak dan pedangnya. Maka dia menusukkan
tombaknya pada permadani mereka untuk membuat mereka
terperangah'."

Ath-Thabari meriwayatkan, "Al Mughirah berkata, 'Aku pun
berlalu dan menundukkan pandanganku lalu maju dan berkata,
'Sesungguhnya utusan tidak diperlakukan seperti ini'."

'#1J (Apakah kalian). Demikian dia berbicara dengannya

menggunakan kata untuk yang tidak berakal, untuk mengejek. Dalam
riwayat Ibnu Abi Syaibalu ,:;:',:iWt*"Ebi qir #"flr.,iui
&;i f*t'e'ti (Dio berlcata, 'sesangguhnya kalian bangso Arab

dilanda kelaparan dan kesengsmoan maka kalian datang. Jika kalian
mau maka komi akan membekoli kalian dan silahkan kcmbali [ke
negeri knlianfi.

Lalu dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan , i:*i y:ilr -#'&l
,jt,,,,.v;;-'ai rt7;tti :tT ]i'oi ,* ts ,F y t ,,6r't4i2 rbs u"rit

f4*J | ',J{tft..rta.l,, (sesungguhnya lalian bangsa Arab adalah

manusia paling lama dalom kelaparan, dan paling jauh dari segala
kebaikon, tidak ads yang menghalangiku untuk memerintohkan para
prajurit untuk merryelang kalian dengan anak panah kecuali karena

merasa jijik atas bangkai katian).Dia berkat4 'j ^lb l*iitr'n' 'o:r;)
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U:;,, ujlltar q,? ,(k U,k ,ry q*,t:rtzi 6 'Lij (Aku pun

memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian aku berkata, 'Engknu

tidak salah sedikit pun dalam menyebutkan sifat-sifat kami,

demikianlah keadaan kami dahulu, hingga Allah mengutus Rasul-Nya

kepada kami).

'*?t'ol.i Jy6lKami mengenal bapalotya dan ibunya). Ibnu Abi

Syaibah menambahk *, Q.r; eiiUit lg tl;i1 ,9 )" ,!(Berasal
dari orang mulia di antara kami, keturunon kami yang paling baik,

dan paling jujur bicaranya di antara kami).

'r1'o:r\ rtt tr &'€-brtLi *i +; ilr 'u 
G:) J;3 * 6:;,6

a-.;-;zJt rtl3i qaOi kami utusan Rabb kami memerintahkon komi untuk

memerangi kalian hingga kalian menyembah Allah semota atau

membayar upeti). Bagian inilah yang dibutuhkan untuk mendukung
judul bab. Di dalamnya terdapat kabar dari Al Mughirah bahwa Nabi
SAW memerintahkan untuk memerangi orang-orang Majusi hingga

mereka masuk Islam atau membayar upeti. Pernyataan ini merupakan

penolakan bagi mereka yang mengklaim bahwa Abdunahman bin Auf
menyendiri dalam menukil masalah tersebut. Dalam riwayat Ath-

Thabari ditambahkan, e6 ,{"'€ .* s? "ti$r U.t ,!.ei | !,t,1,
}(1jI (Sungguh kami, demi Allah tidak akan kembali kepada

kesengsaraan itu hingga kami menguasai apa yang ada dalam

kelatasaan kalian).

lr;;$t J.;ig (An-Nu'man berkara). Demikian yang tercantum

dalam riwayat ini secara ringkas. Ibnu Baththal berkata, "Perkataan

An-Nu'man kepada Al Mughirah 'Betapa sering Allah
mempersal<sikanmu pada lceadaan yang sepertinya" yakni seperti

kesengsaraan itu "tidak membuatmu kecewa" yakni engkau tidak

menyesali kekerasan dan kesusatran yang engkau alami bersamanya,

dan tidak pula membuatmu panik. Maksudnya, sekiranya engkau
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berperang bersamanya niscaya dia akan memberitahukan kepadamu
tentang kenikmatan dan pahala syahid."

Dia berkata, "Sedangkan kalimat 'akan tetapi aku telah turut
berperang...', adalah kalimat baru untuk memulai kisah yang lain."

Mubarak bin Fadhalah menjelaskan dalam riwayatnya dari
Ziyad bin Jubair tentang hubungan perkataan An-Nu'man dengan
yang sebelumnya. Dari redaksinya diketahui bahwa perkataan itu
bukan kisah yang baru. Kesimpulannya, Al Mughirah mengingkari
sikap An-Nu'man yang mengakhirkan peperangan, maka An-Nu'man
mengemukakan alasan seperti yang disebutkan.

Penafsiran Ibnu Baththal terhadap lafa^, "Maka tidak
membuatmu terhina...", juga perlu diteliti kembali. Adapun yang
nampak bahwa yang dia maksud dengan, *tidak mengecewakanmti'
adalah berhati-hati dan bersabar hingga matahari tergelincir.
Kemudian kalimat selanjutkan menurut dia adalah ,,yahzunka,, yang
berasal dari kata "ltazn" (sedih). Sementara dalam riwayat Al
Mustamli disebutkan "yukhzika" (menghinakanmu). Versi ini lebih
tepat karena sesuai dengan kalimat sebelumnya. Ini seperti yang

disebutkan pada kisatr utusan Abdul Qais, .rrriui lj rj)9'p 1fonp,
lce hinaan dan p e ny e s al an).

Kesimpulan dari riwayat Mubarak adalah bahwa mereka
mengutus utusan kepada kaum muslimin untuk mengatakan; apakah
kalian yang menyeberang kepada kami atau kami yang menyeberang

kepada kalian. An-Nu'man berkata, "Menyeberanglah kalian kepada

mereka." Periwayat berkata, "Mereka pun berbaris dan sebagian

mengikat diri dengan sebagian yang lain lalu diletakkan kawat berduri
di belakang mereka agar tidak melarikan diri." Periwayat berkata,

"Mughirah melihat jumlah mereka yang banyak, maka dia berkata,
'Aku tidak pernah melihat kegagalan seperti hari ini, dimana musuh
kita dibiarkan mempersiapkan dirinya. Ketahuilah, sekiranya urusan
(kepempinan) ada di tanganku niscaya aku akan menyerang mereka
sebelum mereka mempersiapkan diri."
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Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, €Jt:j ;&*6
,ia$' 'Jw ;db'* e6t eL?1 u il 1;Asjr4t i,ii .q ,i';i ,?
-q ,sry,{a?nt k ar J"y: *c1,;"jj't ,t'6 t;jclt (Kami

membuat shaf (barisan) untuk mereka, mereka pun memonah kami

hingga membawa korban. An-Nu'man berkata, sesungguhnya

manusia telah ada yang korban, sekiranya engkau mengerahknn

mereka untwk menyerang'. An-Nu'mon berkata, 'Sungguh engkau

merniliki keutamaan, dan engkau telah menyal<sikan bersama

Rasulullah yong sepertinya' .).

Sementara Ath-Thabari meriwayatkan .1r3 ,qc,li'!:#i ilr gf ii'

*3 y ir' ,p hr J?.t,t 89lp ,l 'ifuibi ,f 6 (Attah tetah

mempersaksikanmu yang berlipat kali darinya. Demi Allah, tidak ada

yang menghalangiht untuk segera menyerang mereka selsin sesuatu

yang aku saksikan dari Rasulullah SAW).

'arj-lar'*r4 (Waktu shalat tetah tiba). Dalam riwayat Ibnu

Abi Syaibah disebutkan,},J5r J\;: (Dan matahari tergelincir),

keduanya mempunyai arti yang sama. Sementara dalam riwayat Ath-

Thabari ditambahk*, it ':ir 
'4J (Dan baik untuk melalcukan

peperangan). Lalu dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah juga ditambahkan,

' a t jrt (Dan pertolongan turun). Kemudian keduanya memberi

tambahan dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah dari Ziyad bin Jubair,

F,ii,tl>{-}' t :,'o'fr- f,rpt .f fb|;:i*'1..i1 Pi ,i,u;3' i6i

; iiq:lr 5 (An-Nu'man berdoa, 'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu

untuk menyeiukkan mataku pada hari ini dengan kemenangan yang

membawa kemuliaan Islam dan kehinaan bagi kekufuran serta mati

syahid untukku'.). Setelah itu dia berkata, )ry.t[, ';i rt3ll 1A $t
(Sesungguhnya alnt akan mengibarkan panii, maka bergeraHah untuk

berperang).
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, oj6 ii ,A,i$ ^+e ;+1r "d{,#G i.i6t (Maka hendaHah ,"rroronf menunaikan kebutuhonnya

dan berwudhu, lalu alat akan mengibarknn untuk yang kedua maka

bersiaplah). Masih dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, ;l',y';t #
$ii,7;t obbi'if-ri.'1i,i zlilr oia i ,:.\ q €rr y

i:#j,-jltb L)14 g.i-ir |r-,eJt'Fj,+t {HendaHah seseorang

memperhatikan dirinya dan menyiapknn senjatanya kemudion aku

alran mengibarknn yang ketiga kalinya maka seranglah, dan jangan

seseorong berpaling kepada orong lain. Sekiranya alat terbunuh mal<a

yang menjadi komandan kalian adalah Hudzaifah." Dia berkata,
"Dia pun menyerang dan manusia menyerang bersamanya. Demi
Allah, aku tidak mengetahui pada hari itu seseorang yang ingin
lrembali kepada keluarganya hingga dia terbunuh atau memperoleh

kemenangan. Mereka pun bertahan menghadapi kami, namun

lremudian merekn mengalomi kckalahan. Satu orang menimpa yang

lainnya hingga mengakibatkan tujuh orong terbunuh. Begitu pula
lrowat berduri yang mereka letakkan di belakang mereka telah

membunuh merekn.").

Ibnu Abi Syaibatr melanjutkan, 'diJ'ii$ rlX. ,f ,y-6iltt! {i
'i-.J;itup i,' 'ii ,i!A. (Dzul Janahain terjatuh dari bigial berwarna

kelabu dan perutnya terbelah, maka Allah memberi kemenangan atas

lraum muslimin). Lalu dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, }i+j
i',..,.f oW-i |{e:Ft a'*v e'u.*'aie'Aiiit'#;s tlJt ,:,}u;i:&iw3t
g.-'.e dt *ur'Ji| ,z;j,-;,J' tti;-u1$p'a,$t &) ,itsllt .t;it tf.iW
'cirl:^lt 

4 ht (Makn An-Nu'man maiu membawa bendera. Ketikn

kemenongan telah berads di tangan, dia terkena anak panah pada
pinggongnya dan menjatuhkannya ke tanah. Beliau pun ditutup
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dengan koin oleh saudaranya yang bernama Ma'qil lalu ia

mengambil panji. orang-orang pun kembali dan membaiat

Hudzaifah. Mako dia menulis berita kemenangan kepada Umar dan

mengirimnya melalui seorang laki-laki dari kaum muslimin)'

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam kitab Al Futuh

disebutkan bahwa laki-laki tersebut adalah Tharif bin Sahm.

Sementara dalam riwayat ibnu Abi Syaibah dari jalur Ali bin Zaidbrn

Jad'an dari Abu Utsman An-Nahdi disebutkan bahwa dia berangkat

membawa berita gembira untuk Umar. Ada kemungkinan keduanya

sama-sama berangkat.

Ath-Thabari menyebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung pada

tahun ke-l9 H, dan ada pula yang menyebutkan tahun ke-21 H.

Pelaiaran yane dapat diambil:

1. KeutamaanAn-Nu'man.

2. Pengetahun Al Mughirah tentang siasat perang, kekuatan dan

kebesaran jiwanya, serta kefasihan dalam berbicara'

3. Perkataan singkat Al Mughirah telah menjelaskan kondisi

keduniaan mereka (makanan, pakaian dan yang sepertinya),

keagamaan mereka baik sebelum Islam datang maupun

sesudahnya, keyakinan (tauhid, risalah) dan keimanan terhadap

hari kebangkitan, dan penjelasan mukjizat Rasulullah SAW

serta kabar beliau tentang perkara-perkara gaib yang terjadi

sebagaimana yang beliau katakan.

4. Keutamaan bermusyawarah, dan seorang yang lebih senior tidak

turun martabatnya karena bermusyawarah dengan orang yang

lebih rendah.

5. Orang yang utama bisa menjadi pemimpin orang-orang yang

lebih utama darinya. Sebab Zubak bin Awwam berada dalam

pasukan yang dipimpin An-Nu'man bin Muqarrin, sementara

Zubafu lebih utama daripada An-Nu'man menurut kesepakatan
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6.

7.

8.

9.

para ulama. Serupa dengannya pengangkatan Amr bin Al Ash
sebagai komandan pasukan yang di dalamnya terdapat Abu
Bakar dan Umar seperti yang akan disebutkan pada bagian akhir
pembahasan tentang peperangan.

Bagusnya perumpamium yang diberikan Hurmuzan. Oleh karena

itu Umar meminta pendapatnya.

Penyerupaan keadaan maknawi orang Majusi dengan realita
yang dapat dirasakan demi memudahkan pematraman.

Memulai dengan memerangi yang lebih penting.

Penjelasan keadaan bangsa Arab pada masa Jatriliyah berupa
kefakiran dan kesempitan hidup.

Mengirim utusan kepada imam (pemimpin) untuk menyampai
kan berita gembira.

Keutamaan memulai peperangan setelah matahari tergelincir
dibandingkan sebelumnya. Masalah ini telah dijelaskan pada
pembahasan tentang jihad dan tidak bertentangan dengan
penjelasan yang lalu bahwa beliau menyerang di pagi hari.
Sebab ini adalah kondisi saat pasukan berhadap-hadapan dan itu
adalah ketika melakukan penyerangan.

10.

11.

2. Apabila Imam (Pemimpin) Membuat Perjanjian dengan Raja
Suatu Negeri, Apakah Hal itu Berlaku bagi selain Mereka?

J-, Ct e Ct? :Ju'a;orlt +:.1 ,ji f 'qr,lt t c& *,-.,'^-k *,*\t *"-$.u-l'+ crel ,!-# *',{,?'t
e ;*.'i ;-si,t:";. l*'),;$;.

3161. Dari Abbas As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia
berkata, "Kami melakukan perang Tabuk bersama Nabi SAW, lalu
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Raja Ailah menghadiahkan seekor bighal putih kepada Nabi SAW,

dan beliau memberi kain selimut, dan ditetapkan kepadanya pada laut

mereka."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila imom fpemimpinJ membuat perianiian dengan

raja suatu negeri, apakah hal itu berlaht bagi selain mereka?).

Maksudnya, untuk penduduk selain negeri tersebut. Imam Bukhari

menyebutkan penggalan hadits Abu Humaid As-Sa'idi, "Kami

melakukan perang Tabuk bersama Nabi SAW. lalu Raia Ailah

menghadiahkan seekor bighal kepada Nabi SAW.' Hadits ini telah

disebutkan pada pembatrasan tentang zakat.

Dalam riwayat Abu Dzar huruf waw pada lafazh "wa kasaahu

burdan" (dan beliau memberi kain selimut) diganti dengan huruf/a'
'fakasaahu burdan" (maka beliau memberi selimut). Versi Abu Dzar

nampaknya lebih tepat, karena yang memberikan selimut adalah Nabi

SAW. Adapun maksud "pada laut mereka" adalah di negeri mereka.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam lafazh hadits yang

diriwayatkan Imam Bukhari tidak ditemukan tentang pemberian

keamaan dan permintaan keamanan, tetapi Imam Bukhari

menyimpulkan hal itu menurut kebiasaan yang ada, yaitu bahwa taia

yang memberi hadiah ingin agar kekuasaannya tidak diganggu, dan

keberadaan kekuasaannya akan langgeng jika rakyatnya tetap utuh.

Dari sini disimpulkan bahwa perdamaian yang dilakukan raja adalah

perdamai an untuk rakyatnya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini tidak cukup

untuk menunjukkan kolerasi hadits tersebut dengan judul bab, karena

kebiasaan seperti itu dikenal tanpa melalui hadits. Namun, Imam

Bukhari biasa mensinyalir sebagian jalur hadits yang disebutkannya,

dan riwayat yang dimaksud dinukil Ibnu Ishaq dalam kitabnya ls-
sirah, ftJi +a Ci, uzbi.'or;l'!:" jt*3 * n' & pr oi;lr rli
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fr,i+ '# 6.Y Pt y il' ,rr, lt l?3'i ;ki ,r;-vst ewi: rtlr;i
'tJ-| 

;ztir;::, i1!, J'h, olr i;"ii itr o,"aei:y .*?,;;|t hr

(Ketila Nabi sAW sampoi ke Tabuk, beliau didatongi oleh Bahnch bin
Ru'bah (pemimpin Ailah) lalu mengadaknn perdamaian dengon Nabi
serta membayar upeti. Lalu Nabi sAW membuot surat untuk merekn
yang berbunyi, 'Dengan menyebut nomo Allah Yong Maha pengosih

Lagi Maha Penyayang. Ini odalah jaminan keamanan dari Alloh don
Muhammad sang nabi utusan Allah, untuk Bohnah bin Ru'bah don
penduduk Ailah...).

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila imam
(pemimpin) mengadakan perdamaian dengan raja suatu negeri, maka
seluruh penduduk di negeri itu masuk dalarn perjanjian. Namun,
mereka berbeda pendapat apabila sekelompok tertentu minta jaminan
keamanan, apakah pemimpin mereka masuk pula dalarn jaminan itu?
Mayoritas mereka berpendapat batrwa dalam hal ini harus ditentukan
secara tekstual. Sementara menurut Al Ashbagh dan Sahnm batrwa
hal itu tidak dibutuhkan, bahkan cukup dengan qminah (faktor
penjelas), karena dia tidak mengambil jaminan keamanan untuk
selainnya melainkan bermaksud memasukkan dirinya di dalarnnya."

3. \ilasiat Terhadap Orang-orang yang Mendapat Ilzimmah
(Jaminan) Rasulullah SAW. Dzimmah Adalah perianjian

Sedangkan Illu Adalah Kerabat

.., t c , 'r.11 6,.

1* t>x, :dlj r,^-djl
!.c.t , c , '1.1 '--c. i..At-J-t> l]rs, lLlb oJ^-* Gl ,f

'€* )i :iG ;:t$t Vi u V\i tls, & \t * r TrbAr u
'€'9'a:::'& {:rY:ti:

3162. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Juwairiyah
bin Qudamah At-Tamimi berkata "Aku mendengar umar RA berkata

zl

+,rl.b ;,r
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saat kami berkata kepadanya; Berilah rvasiat kepada kami wahai

Amirul Mukminin, 'Aku berwasiat kepada kamu akan dzimmah
Allah, karena sesungguhnya ia adalah dzimmah Nabi kamu, dan

rezeki orang-orang yang ada dalam tanggunganmu'."

Keteransan Hadits:

(Dzimmah adalah perjanjian sedangkan illu adalah kerabat). Ini
adalah penafsiran yang dikemukakan Adh-Dhahhak terhadap firman.,,,
Allah, Ui ,j 'lt 4# d itfr|_ 1. Penafsiran ini seperti perkataan,.
seorang penyar:

#3' ..t'rj rr r.lr jg
t 6 B.

'fit ,y CI1 .ii{3i,
(Aku bersal<si bahwa hubungan kerabatmu dengan Quraisy,

seperti hubungan pelana dengan unta).

Abu Ubaidah berkata dalam kitab Al Majaz, "Illu artinya
perjanjian, ikatan dan sumpah." Bentuk majaz kata dzimmah adalah
tadzammum sedangkan bentuk jamaknya adalah dzimam. Sementara

menurut selainnya, "Kata f//u digunakan pula dalam arti perjanjian
dan berdampingan." Sedangkan dari Mujahid disebutkan,"Illu adalah

Allah." Akan tetapi sejumlah ulama mengingkarinya.

i:; *.i rt:tS(Abu Jamrah menceritakan kepada kami).Dia

adalah Abu Jamrah Adh-Dhab'i, salah seorang murid Ibnu Abbas.

Sementara Juwairiyah bin Qudamah tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain di tempat ini. Hadits tersebut adalah ringkasan

hadits tentang kisah pembunuhan Umar. Sebagian berpendapat bahwa

Juwairiyah di tempat ini adalah Jariyah bin Qudamah (seorang sahabat

yang masyhur). Dalam kitab Ash-Shahobah telah saya kemukakan

dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Jika dapat dibuktikan,
maka benar apa yang mereka katakan, tetapi jika tidak maka dia
adalah seorang pembesar tabi'in.
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F'-+ i1\i'6-'e3;'^31i, ar ai.i, €..")i (Aku berwasiat kepada

kamu akan dzimmah Allah, korena sesungguhnya ia adalah dzimmah

Nobi kamu, dan rezeki orang-orongyang ada dalam tanggunganmu).

Dalam riwayat Umar bin Maimun disebutkan, d'-t-jfit yt ,d.i' ^>')i
'#;tb:r rriK 1 o?, t"-+;.tit f ,fy o\ ,r11s',e e; tti 1dt<u

berwasiat lrepadanya akan dzimmah Allah dan dzimmah Rasul-Nya,

agar dipenuhi perjanjian untuk merelro, dan berperang dari belakang

merekn, dan tidak memberi beban kecuali sesuai kemampuan

mereka).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dari keterangan tambahan ini

disimpulkan bahwa upeti tidak diambil dari kafir dzimmi, kecuali

sesuai kemampuannya. Adapun maksud "dan rezeki orang-orang

yang ada dalam tanggunganmti', adalatr upeti dan pajak yang diambil

dari mereka.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat anjuran

untuk menepati perjanjian, memperhatikan akibat dari suatu perkara,

dan memperbaiki sumber-sumber mata pencaharian."

4. Apa yang Dibagi Nabi SAW Dari (Ilarta) Bahrain, Apa yang

Beliau Janjikan dari Harta itu dan Upeti, serta Kepada Siapa

Harta tr'ai' dan Upeti Dibagikan?

J:rt*;ttG:t:Jv ^-?nr,f,Uf '+,iG * i ,*",,
'&J & *ttl :rju; ,,7.;;l;;'&i'$,l,rr:a\t *': e?'t
z tt .\'r;tar: * hr ,u, t1 fr) tti :Ju, ,qr,;--.i.-/ 6rF)

,iA *6.P &'rryt:';;i oY' i:r;'rk; :iv';i
3163. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Anas

RA berkata, "Nabi SAW memanggil orang-orang Anshar untuk
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dituliskan (ditetapkan) bagi mereka di Bahrain. Mereka berkata,

'Tidak, demi Allah hingga engkau menulis turtuk saudara-saudara

kami dari Quraisy sama sepertinya'. Dia berkata, 'Itulah yang

dikehendaki Allah atas mereka untuk dikatakan'. Beliau bersabda,

'Sesungguhnya kalian akan melihat sesudahku silwp memetingkan

diri sendiri. Maka bersabarlah hingga kalian mendapatiku di haudh
(telaga)'."

*h, e |t J;, ok :Js t:#"?nt u1, i' ln .r lrG *
r--s,j tiJr:!*Li s i-;' t it u* i !:l j6 *j
a-:at Jtl;4 *r y\t ,* ltJ;;'6it t .tki

t 
I tu

ci-jU ,;*.> ,,,A rit; ,rai>11; .6:i :Q.Jut .-^S- t'r,; ,lo
.4l>1

:Y'*jlif €wt
3164. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW pemalr berkata kepadaku, 'Sekiranya horta Bahrain telah

datang kepada kami, sungguh aht akan memberi kepadomu sekian...

sekian... dan sekian'. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, harta

Bahrain pun datang. Abu Bakar berkata, 'Barangsiapa yang memiliki
janji pada Rasulullah SAW maka hendaklah dia mendatangiku'. Aku
pun mendatanginya dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW

telah bersabda kepadaku; 'Sekiranya harta Bahrain telah datang

kepada kami, sungguh aht akan memberi kepodamu sekian...

sekian... dan sekian'. Dia berkata kepadaku, 'Rauplah!' Aku pun

meraup satu kali. Dia berkata kepadaku, 'Hitunglah!' Maka aku
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menghitungnya dan ternyata jumlahnya 500. Maka dia memberiku
1500."

i':;t,iw iAt i )-r *'r y \t,* Ut ;,i fi *
,t {&: gt \t ,k yt J;, :,ej )6 kf o(, ,u*tr ,i
U-;v', ,-k'C'rv jt,,pi ar S-, (- :Jw;r3r tir-.' JW
ot2

--l
a ! tot'y
tc1c,1
4*9JU

1o ot qL.A.i-! ,iC ry
,y 'iu ,U\*";'@

t-
l,-. ic,c. o t, )1-l z

:OVe a-r3J- fb &- .+,
'JG

1t,c ,.o ci..i,, ,:. 1..erl Y t: r"-r 1P ^'
3165. Dari Anas, "Harta dari Bahrain didatangkan kepada Nabi

SAW, maka beliau berkata, 'Tempatkanlah di masjid.Itu adalah harta
terbanyak yang pernah didatangkan kepada Rasulullah SAW. Tiba-
tiba Al Abbas datang kepada beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah,
berilah aku. Sesungguhnya aku telah menebus diriku dan menebus

Aqil'. Beliau bersabda, 'Ambillah!' Dia pun meraup ke dalam kainnya
kemudian hendak membawanya, tetapi tidak kuat. Dia berkata,
'Perintahkan sebagian mereka agar (membantu) mengangkatnya

kepadaku'. Beliau SAW bersabda, 'Tidakl' Dia berkata, 'Engkaulah
yang mengangkatnya kepadaku'. Beliau bersabda, 'Tidak !' Dia pun
mengeluarkan sebagiannya lalu ingin membawanya, tetapi tidak kuat.
Dia berkata, 'Perintahkan sebagian mereka agar (membantu)

mengangkatnya kepadaku'. Beliau bersabda, 'Tidakl' Dia berkata,

'Engkaulah yaflg mengangkatnya kepadaku'. Beliau bersabda,
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'Tidak!' Dia pun mengeluarkan sebagiannya lalu rnembawa di atas

pundaknya kemudian berangkat. Nabi SAW terus mengikuti dengan

pandangannya hingga dia hilang dari pandangan kami, karena heran

atas antusiasnya terhadap harta. Rasulullah SAW tidak berdiri dari

tempat itu hingga tidak tersisalagi di sana I dirham pun."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini mengandung tiga hukum, dan ketiga hadits yang

disebutkan terbagi dalam hukum-hukum yang dimaksud secara

berurutan. Mengenai pembagian harta Bahrain diindikasikan oleh

hadits pertama, dimana Nabi bermaksud membagi tanah Bahrain serta

menawarkan berkali-kali kepada kaum Anshar, tapi ketika mereka

tidak menerimanya, maka Nabi SAW pun tidak membaginya. Imam

Bukhari memposisikan keinginan yang kuat seperti perbuatan. Hal ini
sangatlah beralasan bila dikaitkan dengan diri Nabi SAW, karena

beliau tidak memerintahkan kecuali yang boleh dilakukan.

Bahrain adalah negeri masyhur yang berada di wilayah Irak.

Pada pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan telah

disebutkan bahrva Nabi SAW mengikat perjanjian damai dengan

mereka seraya menetapkan upeti. Sementara dalam pembahasan

tentang memberi minum ketika membahas hadits ini telah disebutkan

bahwa maksud pembagian beliau kepada kaum Anshar adalah

mengkhususkan hasil upeti dan pajak negeri itu kepada mereka, bukan

memberikan tanah, karena negeri yang terikat perdamaian tidak

dibagi-bagi dan tidak pula diberikan kepada individu-individu

tertentu.

Sedangkan harta Bahrain serta upeti yang beliau janjikan

diindikasikan oleh hadits Jabir, dan hadits ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan.

Penyebutan upeti setelah/ai 'merupakan gaya bahasa menyebut

yang khusus setelah yang umum, karena upeti termasuk jenis harta

fai'.



Imam Syaf i dan ulama lainnya berkata, ..Harta fai' adalah
semua yang didapatkan kaum muslimin tanpa mengerahkan tentara
berkuda maupun pejalan kaki." Hadits Anas yang disebutkan secara
rnu'allaq memberi asumsi bahwa pembagiannya diserahkan kepada
imam (pemimpin), dia dapat memberikan kepada siapa yang
dikehendakinya.

Hadits ini telah disebutkan melalui sanad yang sama pada bab-
bab tentang masjid dalam pembahasan tentang shalat. Di sana saya
telah menyebutkan orang-orang yang menukilnya secara maushul.
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan kembali pada pembahasan
tentang jihad dan lainnya dengan redaksi yang lebih ringkas. pada

pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan dijelaskan bahwa
harta yang didatangkan kepada Nabi SAW berasal dari harta upeti,
dan bahwa tempat pembagian upeti sama seperti tempat pembagian
hartafai'. sementara perbedaan pendapat tentang pihak yang berhak
mendapatkan harta fai' telah disebutkan. Imam Bukhari cenderung
memilih bahwa hal itu diserahkan kepada kebijakan imam.

Abdunazzaq meriwayatkan dalam hadits Umar yang panjang
ketika Al Abbas dan Ali masuk kepadanya untuk mengajukan
sengketa, maka umar membaca firman Allah dalam surah Ar Hasyr

[59] ayat 7, ei]it , i',ry d'Jry ,b irr ,6( G (Harta apa saja yang

diberiknn oleh Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota),
mereka mengatakan bahwa ayat ini telah mencakup kaum muslimin.
Abu Ubaidah meriwayatkan dari jalur lain, * ,OAt {1, :f *'P

*b:i 'u o'rry G ';a1;. tl ,',g g i ,l"bi '& (Ayat ini tetah mencakup

manusia, tidsk ada seorang pun yong tersisa melainkan memiliki hak
padanya, kecuali budak-budak yang komu miliki).

Abu Ubaid berkata, "Hukum,/ai', pajak dan upeti adalah sama,

termasuk juga yang diambil dari harta kafir dzimmi berupa 1/10 hasil
perdagangan mereka di negeri Islam. Itu adalah hak kaum muslimin
yang mencakup orang miskin dan kaya. Dari sini pula diambil bagian
orang-orang yang berperang, biaya hidup anak-anak tidak mampu,
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serta para pembantu imam (pemimpin) diseluruh bidang demi

kemaslahatan Islam dan kaum muslimin."

Para sahabat berbeda pendapat tentang pembagian harta fai'.
Menurut Abu Bakar harta fai' dibagi rata, dan ini pula yang menjadi

pendapat Ali, Atha' dan dipilih oleh Imam Syaf i. Sementara Umar

dan Utsman berpendapat bahwa harta fai' boleh dibagi tidak secara

rata. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Malik. Ulama Kufah

berpendapat bahwa cara pembagiannya diserahkan kepada imam

(pemimpin); dia dapat membagi rata ataupun tidak.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits-hadits di bab ini menjadi hujjah

bagi mereka yang membolehkan pembagian harta fai' secara tidak

rata." Namun, yang nampak bahwa mereka yang membolehkannya

mensyaratkan bahwa harta tersebut dibagi secara menyeluruh, berbeda

dengan mereka yang berpendapat bahwa harta tersebut diserahkan

kepada kebijakan imam, dan inilah yang diindikasikan oleh hadits-

hadits pada bab di atas.

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Auf bin Malik, ;*tolr oS

r:;-.t1G; a,F\ ,t*i:: P|y7t ,b6 ,yi e'^;ts i;E $\'Pi * lnr

(Apabila datang harta fai' kepada Nabi SAW maka beliau

membagikannya pada hari itu, beliau memberikan dua bagian kepada

yang berkeluarga dan satu bagian kepada yang bujang).

Menurut Ibnu Al Mundzir, Imam Syaf i menyendiri dengan

pendapatnya bahwa dalam fai' itu terdapat bagian 1/5 sama seperti

pada ghanimah. Pendapat seperti ini tidak pernah dinukil dari seorang

sahabat pun dan orang-orang sesudah mereka. Karena ayat-ayat yang

disebutkan sesudah ayat tentang fai' dikaitkan dengan ayat fai'
tersebut, dimulai dari firman-Nya, i-y@t ,):*L\,(Untuk orang-orang

fakir kaum Muhajirin...), maka ayat ini menafsirkan ayat terdahulu, 6

{jt , l',1!?t,* 3rr ,6( (Apa saja harta ramposon (fai') yang

diberilrnn Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota).
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Imam Syaf i memahami ayat pertama bahwa harta fai' itl
hanya dibagikan kepada mereka yang disebutkan dalam ayat.

Kemudian ketika dia melihat adanya ijma' bahwa bagian untuk
prajurit dan biaya hidup anak-anak tidak mampu adalah selain yang

disebutkan dari harta fai', maka dia menakwilkan bahwa yang

disebutkan dalam ayat adalah bagian l/5. Dengan demikian, dia

menjadikan ll5 fai'wajib atas mereka. Namun, mayoritas ulama tidak
menyetujuinya, dan mereka mengikuti pendapat Umar.

Pada hadits Al Abbas terdapat dalil bahwa bagian kaum kerabat

diambil dari harta fai' dan tidak khusus bagi orang-orang miskin di
antara mereka, karena Al Abbas termasuk orang kaya.

Ishaq bin Manshur berkata, "Aku berkata kepada Imam Ahmad

tentang pendapat Ulama madzhab Hanbali, 'Tidak ada seorang

muslim di muka bumi ini, kecuali ia mempunyai hak dari harta fai',
kecuali budak-budak yang kamu miliki'. Dia berkata, 'Harta fai' itu
untuk orang kaya dan miskin'. Demikian menurut Ishaq bin
Rahawaih.

5, Dosa Pembunuh Orang yang Terikat Perjanjian Damai Bukan
Karena Kejahatan yang Dilakukannya

3166. Dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr RA, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Barangsiopa membunuh orang yang terikat
perjanjian damai, dia tidak akan mencium aroma surga. Padohal

aroma surga dapat tercium sejauh jarakperjalanan 40 tahun."
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Keterangan Hadits:

(Bab dosa pembunuh orang yang teriknt perianjian damai

bukan karena kejahatan yang dilakukannya).Imam Bukhari memberi

batasan pada judul bab, sementara batasan tersebut tidak ditemukan

dalam hadits, tapi hanya disimpulkan dari kaidah-kaidah syariat.

Batasan yang dimaksud tercantum secara tekstual dalam riwayat Abu

Muawiyah yang akan disebutkan dengan lafazh, ,9 ;i"r(Tanpa alason

yang benar), dan dalam riwayat yang dinukil,An-Nasa'i serta Abu

Daud dari hadits Abu Bakrah dengan lafazh, V i4t96 Lii ,P 6
,rat *ht i? (Barangsiapa membunuh jiwa yang terikat perjaniian

damai bukan kareno sebab yang dihalalkan, maka Allah

mengharamkan surga baginya). Matan hadits ini akan disebutkan

pada pembahasan tentang denda karena membunuh, dimana Imam

Bukhari menyebutkannya kembali melalui sanadyarrg sama.

t.P iar 'r*,;e ''#.,f (Dari Mujahid dari Abdullah bin Amr).

Oia aAaan Abiulhh Uin arrr. bin Al Ash. Demikian dikatakan oleh

Abdul Wahid dari Al Hasan bin Amr. Pernyataannya diikuti oleh Abu

Muawiyah yang dikutip Ibnu Majah, dan Amr bin Abdul Ghaffar Al
Faqimi yang dikutip Al Ismaili. Semua periwayat ini menukil seperti

di atas. Akan tetapi Marwan bin Muawiyah menyelisihi riwayat

mereka, dia meriwayatkan dari Al Hasan bin Amr seraya menyisipkan

seorang periwayat di antara Mujahid dan Abdullah bin Amr, yaitu

Junadah bin Abi Umayyah. Imam An-Nasa'i juga menukil melalui

jalur ini.

Ad-Daruquthni lebih mengunggulkan riwayat Marwan, karena

adanya tambahan tersebut. Namun, Mujahid terbukti pernah

mendengar riwayat langsung dari Abdullah bin Amr. Disamping itu

Mujahid tidak tergolong sebagai mudallis (periwayat yang

menyamarkan hadits). Maka ada kemungkinan, pada awalnya

Mujahid mendengar hadits tersebut dari Junadah, kemudian dia

bertemu dengan Abdullah bin Amr. Mungkin juga keduanya sama-

sama mendengal dari Abdullah bin Amr, lalu akurasi hafalannya lebih
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diperkuat oleh Junadah. Maka sesekali Mujahid menceritakan hadits

itu langsung dari Abdullah bin Amr, dan sesekali menceritakan dari

Junadah dari Abdullah bin Amr.

Barangkali tujuan penyebuatan dua jalur ini adalah untuk
menjelaskan perbedaan dan tambahan lafazh. Sebab lafazh riwayat

An-Nasa'i, a-bir'*:4-H fil' ,y1'qry p';,e (Barangsiapa

membunuh seseorong kafir dzimmi niscaya tidak akan mencium

oroma surga). Dalam riwayat ini disebutkan, "Kafrr dzimrni" bukan

"orang yang terikat perjanjian damai". Namun, keduanya memiliki
makna yang sama. Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah

disebuktan,',* fii. (tanpa alasan yang benar), seperti yang telah

disebutkan.

Semua periwayat menukil lafazh "40 tahun" kecuali Amr bin Al
Ghaffar, dia menyebut "70 tahun". Riwayat serupa terdapat dalam

hadits Abu Hurairah yang dinukil At-Tirmidzi.

@:
Pertama, seluruh naskah menyebutkan bahwa hadits di atas

termasuk hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al Ash,

kecuali naskah yang diriwayatkan Al Ashili dari Al Jurjani dari Al
Firabri yang menyebutkan, "Abdullah bin Umar". Tapi ini merupakan

kesalahan seperti telah disebutkan Al Jiyani.

Kedua, kata yarah (mencium) dinukil dengan tiga versi, yaitu;

yarafu, yurifu dan yarifo. Versi kedua dinukil oleh Ibnu At-Tin,
sedangkan versi ketiga dinukil Ibnu Al Iarzi. Ibnu At-Tin berkata,

"Versi pertama lebih tepat dan inilah yang dinukil oleh kebanyakan

periwayat".
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6. Mengeluarkan Orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab

Umar berkata, dari Nabi SAW, "Aku mengakui keberadaan

kamu selama Allah mengakui keberadaan kamu."

C" #t e,*6:Jv ^*?nr e:t;;:;
t * ;; t--4 ,;-*- J\r:"ty:r ,'Jt- *) y

,..
il t:r'J il ,f't\t ti r,J'oi trltrt ,tAX l;Lf :)vs utrl*Jr

\b ,L5 t* dt^; Sf ,*,- # ,urr\L ..r,i ;, FJ}f 
"oi 

4ri
,^r--^to.., cl t ,u t

.d;tj it;'r\tt'of tr*v
3167. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika kami berada

di rnasjid, Nabi SAW keluar menemui kami dan bersabda,

'Berangkatlah kolian menuju orang-orang Yahudi' . Kami pun keluar

hingga sampai ke Baitul Midras. Beliau bersabda, 'Masuklah Islam

niscaya kalian akan selamat. Ketahuilah sesungguhnya tanah adalah

untuk Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya aku ingin mengeluarkan

kslian dari tanah ini. Barangsiapa di antara kalian mendapati sesuatu

dengan hartanya maka hendaklah meniualnya, jikn tidak maka

ketahuilah sesungguhnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya'."

G a6 r;.i ti- :t-ii . ureAt **t J e 6,: d ,*it ?';- 6j

:JG,'^Lj *) 9i, h' ;* lt )rt.'".'let
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3168. Dari Sa'id bin Jubair, dia mendengar tUru AUUas RA

berkata, "Hari Kamis, dan apakah hari Kamis itu." Kemudian dia

menangis hingga air matanya membasahi batu-batu kerikil. Aku

berkata, "Wahai Ibnu Abbas, apakah hari Kamis itu?" Dia berkata,

"Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Beliau bersabda, 'Bawakan

untukku tulang paha agar aku dapat menulis untuk kalian surat yang

kalian tidak akan tersesat sesudahnya selamanya'. Mereka pun saling

berselisih, sementara tidaklah patut berselisih di sisi Nabi SAW.

Mereka berkata, 'Ada apa dengannya? Apakah dia telah mengalami

hajar?r tanyailah dia'. Beliau bersabda,'Tinggalkan aku, opa yang

aku alami lebih baik dari apa yang kalian seru aku kepadanya'.

Beliau pun memerintahkan mereka tiga perkara seraya bersabda;

"Keluarkan orang-orong musyrik dari Jazirah Arab, berilah hadiah

kepada utuson sebogaimana aku memberi hadiah kepada mereko",

dan yang ketiga mungkin beliau tidak menyebutkannya atau beliau

menyebutkannya tetapi aku lupa'." Suffan berkata, "Ini adalah

perkataan Sulaiman."

Keteransan Hadits:

Pembahasan tentang lazirah Arab telah disebutkan pada bab

"Apakah Diberi Pembelaan Terhadap Kafir Dzimmi" dalam

t Hajar memiliki dua makna; pertama adalah perkataan yang tidak jelas karena suara sangat lemah seperti

saat seseorang sakit. Bagian ini tidak diperselisihkan dialami oleh para nabi. Sedangkan makna kedua

adalah perkataan yang tidak jelas karena ngelantur. Bagian ini tidak mungkin dialami oleh para nabi

menurut para ulama-Penerj.
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pebahasan tentang jihad. Dalam pembahasan itu disebutkan hadits

Ibnu Abbas (hadits kedua pada bab di atas) dengan lafazh, t*tri

,f 4t (Keluarknn orang-orang musyrik). Seakan-akan Imam

Bukhari menganggap cukup menyebutkan orang-orang Yahudi,
karena mereka juga percaya kepada keesaan Allah, kecuali sebagian

kecil di antara mereka. Meskipun demikian, Nabi SAW
memerintahkan agar mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab. Dengan

demikian, orang-orang musyrik lainnya lebih patut untuk dikeluarkan.

- i' i';f ui'il :*t y io' o,; ,i'y, P'Jts:, (rJmar

berkata, dari Nabi SAI{, "Aku mengakui keberadaan kamu selama

Allah mengokui keberadaan kamu."). trni adalah bagian dari kisah
penduduk Khaibar yang telah disebutkan pada pembahasan tentang
pertanian. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA tentang sabda Nabi SAW
kepada orang-orag Yahudi, "Mqsuklah Islam niscaya kalian akan

selamat." Hadits ini akan disebutkan dengan redaksi yang lebih
lengkap pada pembahasan tentang pemaksaan dan berpegang teguh

dengan Al Qur'an dan Sunnah. Namun, saya belum melihat ulama

yang menyebutkan nasab orang-orang Yahudi yang dimaksud. Hanya

saja menurutku, mereka adalah sisa-sisa Yahudi yang masih tinggal di
Madinah setelah diusirnya Yahudi bani Qainuqa', bani Quraizhah dan

bani Nadhir" Sebab peristiwa ini berlangsung sebelum Abu Hurairah
masuk Islam. Abu Hurairah RA datang setelah pembebasan kota

Makkah seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang

peperangan.

Nabi SAW mengakui keberadaan Yahudi Khaibar untuk

mengelola tanah Khaibar seperti yang telah disebutkan. Lalu mereka

tetap dalam keadaan demikian hingga Umar mengusir mereka.

Mungkin ketika Nabi SAW membebaskan wilayah Khaibar
yang tersisa, beliau ingin mengeluarkan orang-orang Yahudi yang

telah mengikat perjanjian damai, tetapi mereka meminta kepada beliau

agar dibiarkan tetap tinggal untuk mengelola tanah, maka Nabi pun
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membiarkan mereka. Atau mungkin masih tersisa di lladinah
sekelompok orang-orang Yahudi, mereka berpatokan pada keridhaan

Nabi SAW yang membiarkan mereka tinggal di Khaibar untuk
mengelola tanahnya. Kemudian Nabi SAW melarang mereka untuk
tinggal di Madinah.

Konteks perkataan Al Qurthubi dalam Syarah Muslim
memahami bahwa yang dimaksud Nabi SAW dengan sabdanya adalah

bani Nadhir. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat karena peristiwa

bani Nadhir terjadi lebih dahulu sebelum kedatangan Abu Hurairah.

Sementara dalam hadits ini Abu Hurairah RA mengatakan bahwa

dirinya ikut bersama Nabi SAW.

Baitul Midras adalah rumah tempat mempelajari kitab mereka

(Yahudi). Atau yang dimaksud Midras adalah ulama yang

mengajarkan kitab mereka. Tapi pengertian yang pertama lebih tepat

karena dalam riwayat lain disebutkan, ,rr-;i--*it ,;1 o-L lntngga

mendatangi Midras).

Kata "Ketahuilah" merupakan kalimat baru. Seakan-akan sabda

beliau SAW, "Masuklah Islam niscaya kalian akan selamat", dijawab

oleh mereka, "Mengapa engkau berkata demikain dan mengulangi

nya?" Maka Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya aku

ingin mengusir kalian, tapi bila kamu masuk Islam niscaya akan

selamat dari hal itu dan dari perkara yang lebih sulit lagi."

Adapun perkataan mereka, "Engkau telah menyampaikan"

adalah kalimat yang mengandung tipu muslihat, yakni memberi

gambaran secara lahir bahwa mereka menyetujui ajakan Nabi SAW.

Oleh karena itu, Nabi SAW menjawab, i;riar-li (hulah yang aku

inginkan)t yakni menyampaikan.

' Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Lafazh "engkau telah menyamapikan", dan lafazh
"itulah yang aku inginkan", tercantum dalam kitab Syarah yang berada di tangan kami, akan tetapi kedua
kalimat ini tidak di temukan dalam naskah shahih Bukhari. barangkali ini merupakan salah satu riwayat
yang ditemukan oleh pensyarah maka dicantumkan dalam kitabnya.
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'4 * Y,"r'&V|/s lBarongriapa di antara kalian yang

dapat menemukan harga tertentu bagi hartanya makn hendaklah ia

menjualnya). Lafazh yajid mungkin berasal dari kata wijdan
(menemukan). Maksudnya, barangsiapa di antara kalian menemukan

orang yang hendak membeli harta dengan harga tertentu, maka

hendaklah ia menjualnya. Atau mungkin berasal dari kata wujd yang

bermakna cinta. Maksudnya bahwa di antara mereka ada yang merasa

berat untuk berpisah dengan hartanya yang sulit dipindahkan, maka

Nabi SAW memberi izin untuk menjualnya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas mengenai sabda Nabi SAW ketika

akan wafat. Adapun yang dimaksud darinya adalah kalimat,

"Keluarkanloh orang-orang musyrik dari Jazirah Arab." Kemudian

dalam riwayat Al Jurjani disebutkan, "Keluarkanlah orang-orang

Yahudi." Akan tetapi versi pertama lebih akurat.

Penjelasan tentang matan hadits ini akan disebutkan pada akhir
pembahasan tentang peperangan. Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits

ini terdapat keterangan agar imam mengeluarkan secara pakasa semua

orang yang memeluk selain agama Islam dari negeri yang dikuasai

oleh kaum muslimin, selama kaum muslimin tidak mempunyai

kepentingan terhadap mereka, seperti untuk mengelola tanah atau

yang sepertinya. Untuk itu, Umar mengakui keberadaan penduduk As-

Sawad dan Syam untuk tetap tinggal di negeri mereka setelah

ditaklukkan." Dia mengklaim hukum ini tidak khusus untuk Jazirah

Arab.

7. Apabila Orang-orang Musyrik Mengkhianati Kaum Muslimin'
Apakah Mereka Dimaafkan?
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3169. Dari Abu Hurairatr RA, dia berkata, "Ketika Khaibar

ditaklukkan maka dihadikan kepada Nabi SAW (daging) kambing
yang telah diberi racun. Nabi SAW bersabda, 'Kumpulkan kepadaht

orang-orong Yahudi yang berada di tempat ini'. Maka mereka

dikumpulkan di hadapan beliau. Kemudian beliau bersada,

'Sesungguhnya aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu, apakah

kalian mau menjawab pertanyaanku dengan jujur?' Mereka

menjawab, 'Ya!' Nabi SAW bersabda kepada mereka, 'Siapakah

bapak kalian?' Mereka menjawab, 'Fulan'. Beliau bersabda, 'Kalian
dusta, bahkan bapak kalian adalah fulan'. Mereka berkata, 'Engkau

benar'. Beliau bersabda, 'Apakah kolian mau menjawabku dengan

jujur bila aku menanyakan suatu pertanyaan?' Mereka berkata, 'Ya!
watrai Abu Al Qasim. Meski kami dusta engkau akan mengetahui

kedustaan kami sebagaimana yang engkau ketahui tentang bapak

kami'. Beliau bersabda kepada mereka, 'Siapakah penghuni neraka?'

Mereka menjawab, 'Kami akan berada di dalamnya sesaat, kemudian

kalian akan menggantikan kami'. Nabi SAW bersabda, 'Kecewalah
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kamu padanya. Demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian

selamanya '. Kemudian beliau bersabda, 'Apakah kalian mau

menjawabku dengan jujur bila aku menanyaksn suatu pertanyaan?'

Mereka berkata, 'Ya! Wahai Abu Al Qasim'. Beliau bersabda,

'Apakah kalian menaruh rocun pada (daging) kambing ini?' Mereka

menjawab, 'Benar!' Beliau bersabda, 'Apakah yang membuat kalian

melakuknn hal itu?' Mereka menjawab, 'Jika engkau dusta maka kami

dapat beristirahat, dan jika engkau adalah seorang Nabi maka hal itu
tidak membahayakanmu'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA tentang

kisah Yahudi yang meracuni daging kambing sesaat setelah

pembebasan Khaibar. Dalam hal ini, Imam Bukhari tidak menyebutan

hukum secara tegas karena hendak mensinyalir perbedaan tentang

hukuman terhadap wanita yang menghidangkan kambing beracun itu.

Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

8. Imam Memohon Kecelakaan bagi Mereka yang Melanggar
Perjanjian

,Li'St P,JG:fit* ^b?nt oy.,ui';:L i,lG fc *
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3170. Dari Ashim, dia berkata "Aku bertanya kepada Anas RA
tentang qunut, maka dia berkata, 'Sebelurn ruku'. Aku berkata,

'Sesungguhnya fulan mengaku bahwa engkau mengatakan qunut itu
sesudah ruku'. Dia berkata, 'Ia berdusta'. Kemudian Anas
menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah

qunut satu bulan sesudah ruku' untuk memohon kecelakaan atas

penduduk bani Sulaim. Dia berkata, 'Nabi SAW mengirim 40 atau 70

orang -dia ragu tentang jumlahnya- para penghafal Al Qur'an kepada

sekelompok kaum musyrikin. Maka utusan ini dihadang oleh mereka
lalu dibunuh. Sementara mereka terikat perjanjian damai dengan Nabi
SAW. Aku tidak pernah melihat beliau marah terhadap seorang pun
melebihi kemarahan beliau terhadap mereka."

9. Jaminan Keamanan dan Perlindungan yang Diberikan Oleh
Wanita

J;, dt"4" tJ-fi JG G.i'4 a6 ?i'& '{t ;?i Ja
?G {-')+ ir *b t"

a
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3171. Dari Abu An-Nadhr (mantan budak Umar bin Ubaidillah)

bahwa Abu Munah (mantan budak Ummu Hani' putri Abu Thalib)

mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Ummu l{ani' putri

Abu Thalib berkata, "Aku pergi menemui Rasulullah SAW pada saat

pembebasan kota Makkah. Aku mendapatinya sedang mandi dan

Fathimah menutupinya. Aku memberi salam kepadanya, maka beliau

bertanya, 'Siapakah ini?' Aku berkata, 'Aku, Ummu Hani' binti Abu

Thalib'. Beliau menjawab, 'Selamat datang wahai Ummu Hani'.
Ketika selesai mandi beliau berdiri dan shalat 8 rakaat berselimutkan

satu kain. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ffi* ibuku yang bernama

Ali bersikeras akan membunuh seorang laki-laki yang telah aku beri

perlindungan, yaitu Fulan Ibnu Hubairah'. Maka Rasulullah SAW
bersabda, 'Kami telah melindungi orang yang engkau beri
perlindungan wahai Ummu Hqni'. Ummu Hani' berkata, 'Saat itu
adalah waktu Dhuha'."

Keterangan:

Imam Bul,hari menyebutkan hadits Ummu Hani'. Pada bagian

awal pembahasan tentang shalat telah dijelaskan hal-hal yang

berhubungan dengan fulan bin Hubairah. Di tempat ini Ad-Dawudi
(salah seorang penysarah Shahih Bukhari) melakukan kesalahan, dia

berkata, "Pernyataan 'pada saat perjanjian Hudaibiyah' merupakan

kesalahan dari Abdullah bin Yusuf. Adapun yang dikatakan oleh

periwayat lainnya adalah saat pembebasan kota Makkah." Pendapat

ini ditanggapi oleh Ibnu At-Tin bahwa semua riwayat justru

menyelisihi apa yang dikatakan Ad-Dawudi, karena semua riwayat

tidak menyebutkan kecuali saat penaklukan kota Makkah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat membolehkan

jaminan keamanan yang diberikan oleh wanita, kecuali sesuatu yang

disebutkan Abdul Malik 
-Ibnu 

Al Majisyun (seorang murid Imam

Malikf dan aku tidak mengenal yang demikian dari ulama lainnya,

dia berkata, 'Sesungguhnya urusan pemberian keamanan berada di
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tangan imam'." Lalu dia menakwilkan hal-hal yang menyelisihi
perkara itu sebagai kejadian-kejadian yang bersifat khusus.

Ibnu AI Mundzir berkata, "Sabda Nabi SAW 'Berusaha
menepati perlindungan orqng yang paling rendah di ontara mereka'

menjadi dalil yang menunjukkan kecerobohan mereka yang

berpendapat seperti di atas.- Akan tetapi dinukil dari Sahnun

pandangan yang sama seperti Ibnu Al Majisyun. Dia berkata, "Dalam
hal ini diserahkan kepada imam, jika imam merestui maka

diperbolehkan dan jika tidak maka perlindungan itu ditolak."

10. Dzimmah Kaum Muslimin dan Perlindungan Mereka adalah
Satu Diperkenankan Padanya Orang yang Paling Rendah Di

Antara Mereka

;3F ry 6y G ;;u';i,+; :Jtt *;i *"',#t et;L,r
Jtbi ,L!r*sr V,, :Jr- aiiAt :y €,t:,') Jt;l, ;Y ll

i..l;i';-s ak A ;p u t, i; -Atlrr ,.I,)l

,1-;;i /60"^Ss>,:lrrl' ai.i 4i qX A
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.u; ,p. ^ia 4U ? J; uj ,J:*,t',
.Us p ^a;; aX ?i'r;t

3l72.Dari Ibrahim At-Taimi, dari' Aupul*yu,aia Uertcata, "Ali
berkhutbah kepada kami. Dia berkata, 'Tidak ada pada kami kitab
yang kami baca kecuali kitab Allah dan apa yang terdapat pada

lembaranJembaran ini'. Dia berkata, 'Di dalamnya terdapat (hukuman

kejahatan yang mengakibatkan) luka-luka. Usia-usia unta (yang wajib
dizakati). Madinah adalah tanah haram dari Air hingga tempat ini.
Barangsiapa melakukan kejahatan di dalamnya atau melindungi
pelaku kejahatan, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh

-_"s 1._ .
.911 1t U-t- ki
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,i:ttj,*!r

FATIII'L BAARI - E57



manusia, tidak diterima darinya sharf (yang wajib, atau taubat) dan

'adl (yang sunnah, atau fidyah). Barangsiapa berwali kepada selain

maulanya (orang yang memerdekakannya) maka baginya sama seperti

itu. Dzimmah (perlindungan) kaum muslimin adalah satu.

Barangsiapa melanggar perjanjian seorang muslim maka baginya

sama seperti itu'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali tentang shahifah.

Adapun yang dimaksudkan adalatr kalimat, "Dzimmah kaum muslimin

adalah satu, barangsiapa melanggar perjanjian seorang muslim maka

baginya samo seperti itu", yakni mendapatkan ancilman yang sarna

seperti ancaman bagi seseorang yang melakukan kejahatan di
Madinah. Kalimat ini sangat jelas berkaitan dengan bagian awal judul

bab. Adapun bagian akhir judul bab, yakni "diperkenankan padanya

orang yang paling rendah di antara mereka", mengisyaratkan lafazh

yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits, seperti yang

telatr disebutkan pada bagian awal tentang keutamaan Madinah di

bagian akhir pembahasan tentang haji. Setelah 5 bab, akan disebutkan

dengan lafaz}a seperti ini.

Kalimat "Orang paling rendah di antara mereiutu', secara

tekstual mencakup orang yang memiliki status sosial rendah, dan

secara kontekstual mencakup orang yang memiliki status sosial tinggi.

Sehingga masuk dalam kelompok orang-orang yang rendah adalatr

wanita, budak, anak-anak dan orang gila.

Mengenai jaminan keamanan yang diberikan wanita telah

dijelaskan pada bab terdahulu. Sedangkan jaminan keamanan yang

diberikan oleh budak, maka jumhur ulama memperbolehkannya, baik

budak itu ikut berperang maupun tidak. Namun, Abu Hanifah

memperkenankan jaminan keamanan budak jika ia turut berperang,

tapi bila tidak berperang, maka jaminan keamanan darinya tidak sah.

Sahnun berkata, "Apabila sang majikan mengizinkan budaknya untuk
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ikut perang, maka jaminan budak tersebut sah hukumnya. Namun, jika
tidak diizinkan maka tidak sah."

Adapun anak kecil menurut Ibnu Al Mundzir, para ulama
sepakat bahwa jaminan yang diberikannya tidak sah. Saya (Ibnu

Hajar) katakan bahwa pendapat ulama selainnya menunjukkan

keharusan untuk membedakan antara anak kecil yang hampir baligh
dengan yang belum. Begitu pula mumayyiz (anak yang telah mampu

membedakan yang baik dan buruk) yang telah cukup berakal.

Pendapat yang menyelisihi dalam masalah ini dinukil dari ulama

madzhab Maliki dan Hanbali.

Sedangkan orang gila maka jaminan keamanan darinya tidak sah

tanpa diperselisihkan, sama seperti orang kafir. Namun, Al Auza'i
berkata, "Apabila kafir dzimmi ikut berperang bersama kaum

muslimin, lalu dia memberi jaminan kepada seseorang, maka apabila

imam memperbolehkan dia dapat melaksanakannya, tapi apabila

imam tidak memperbolehkannya maka jaminan itu dapat ditolak dan

orang yang bersangkutan dibawa ke tempat yang aman."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa dalam

hal ini dia mengecualikan tawanan yang berada di negeri musuh dari

laki-laki yang merdeka. Dia berkata, "Jaminan keamanan yang

diberikan oleh tawanan di negeri musuh tidak sah, demikian pula

dengan orang sewaan." Sebagian besar faidah hadits ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Madinah, dan

sisanya akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan.

11. Apabila Mereka Mengatakanr"Shaba'nan dan Mereka Tidak
Mengucapkan dengan Baik "Aslamna"

jw,s*;uy :P u.t SGt

y\uy
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Ibnu Umar berkata, "Khalid membunuh, maka Nabi SAW

bersabda, .Aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan

Khalid'."

Umar berkata, "Apabila dia mengucapkan 'matras' (iangan

takuQ maka sungguh dia telah memberikan jaminan keamanan.

Sesungguhnya Allah mengetahui bahasa semuanya." Dia berkata,

"Berbicaralah, tidak mengapa. "

@:
{-Bab apabila mereka mengatakan "shaba'naa" dan mereka

tidak mengucapkan dengan baik "aslamnaa"). Maksudnya, apabila

ilrang-orang rnusyrik yang berperang mengucapkan' shaba'naa' yalrJijli

mereka ingin mengabarkan bahawa mereka telah memeluk Islam,

tetapi mereka tidak mengucapkan 'sslamna' (kami telah masuk Islam)

seperti bahasa yang biasa mereka ucapkan, maka apakah hal itu cukup

sebagai alasan untuk menghentikan memerangi mereka atau tidak?

trbnu Al Manayyar berkata "Tujuan judul bab adalah menjelaskan

batrwa substansi sesuatu itu dinilai berdasarkan dalil-dalinya' baik

dalll lafzhi (tekstual) atau selainnya.

*url'r;i *t yh,&'4'Jui ffix!:tfi ;;" i'';s)
3J-tl * (ttru (Jmar berftata, "Khalid membunuh, mafts Nabi SAW

bersabda, 'Aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakulcan

Khalid,.,,). Ini adalatr penggalan hadits panjang yang disebutkan

Imam Bukhari pada bab perang Badar dalam pembahasan tentang

peperangan.

Ringkasnya, Khalid bin walid memerangi suatu kaum atas

perintah Nabi SAW. Kaum tersebut berkata, "Shabo'nad' dan

maksudnya adalah o'aslamnaa" (kami telah masuk Islam). Khalid
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tidak menerima ucapan ini dari mereka karena dia berpatokan pada

makna zhahir lafazh. Peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW, maka

beliau mengingkarinya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kaum

cukup menggunakan bahasa yang dikenal di antara mereka. Namun,

Nabi SAW memberi maaf kepada Khalid atas kesalahan ijtihadnya.

Oleh karena itu, Nabi tidak menegakkan hukum qishash terhadap

Khalid.

Ibnu Baththal bekata, "Tidak ada perbedaan bahwa apabila

hakim memberi keputusan yang curang atau menyelisihi perkataan

ahli ilmu maka keputusannya ditolak, tetapi apabila masuk ruang

lingkup ijtihad maka tidak ada dosa baginya. Namun, menurut

kebanyakan ulama ia harus mengganti rugi atas akibat yang

ditimbulkan keputusannya. "

Ats-Tsauri, kelompok rasionalis (ahli ra'yu), Ahmad dan Ishaq

berkata, "Apabila keputusan itu menyebabkan seseorang dibunuh atau

dilukai, maka ganti ruginya diambil &ri baitul maal (kas negara)."

Sementara Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan dua sahabat Abu Hanifah

berkata, "Ganti rugi ditanggung oleh keluarga si hakim". Menurut

Ibnu Al Majiryun, perbuatan ini tidak mengharuskan ganti rugi.

Masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

Bab ini merupakan salah satu yang dijadikan sandaran bahwa

Imam Bukhari terkadang menyebutkan judul bab sesuai lafazh yang

terdapat pada hadits meski tidak terdapat pada hadits yang dia

sebutkan. Sebab pada bab di atas dia menyebutkan lafazh
"Shaba'nad', padahal lafazh ini tidak ditemukan dalam hadits yang

dia sebutkan. Bahkan dia cukup menyebut penggalan hadits yang ada

latazt,tersebut.

qs'eij,\ & ri,' 'ttt ^tt uVpl6 ri1 P J,6j ((Jmar berkata,

"Apabila ia mengucapkan 'motras' (jangan talrut) maka sungguh ia

telah memberiknn jaminan keamanan. Sesungguhnya Allah

mengetahui bahasa semuanya."). Riwayat ini disebutkan dengan

sanad ya g maushul oleh Abdwrazzaq dari jalur Abu Wa'il, dia
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berkata, y-i r*s e*t rst iJui *6'P't't;J',rt * q's u"8

'J"# ,b'i'il'.4i ,)''€L G o't:'a t F.ii i' fr *'Jlyi'p
bl,yi iit ;-p'Sa sy1 ,\1* z-)^3 | l'6 h"jt ,Y"jt e q1 in4 r:e;jt

qs u-"1\\ ilq lo' (Kitab (Imar datang trepada kami dan saat itu knmi

sedang mengepung istana Persis. Dia berkata, 'Jika komu mengepung

istana maka jangan kamu mengatal<an serahl<nnlah keputusan kepada

hukum Allah, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa

hukum Altah [terhadap merekaJ. Akan tetapi tundukkanlah merekn

berdasarkan hulatm kamu kemudian tetapkanlah di antara mereka.

Apabila seseorang bertemu dengan orang lain dan berkata 'iangan

takut' berarti ia telah memberi iaminan keamanan kepadanya.

Apabita ia mengatakan 'matras' berarti telah memberi jaminan

ke amanan. Se s ungguhny a Allah menge nal bahas a s e luruhnya' .).

Bagian awal atsar ini diriwayatkan Imam Muslim dari jalur

Buraidah dari Nabi SAW dalam hadits yang panjang. Matras adalah

bahasa persia yang artinya jangan takut. Dalam Y'ttab Al Mrwaththa'

dari riwayat Yahya bin Yahya Al Andalusi disebutkan dengan lafazh,
..Mathras". Ibnu Qwqul berkata, "Ia adalah bahasa ajam (non-Arab).

Nampaknya periwayat mengucapkan huruf fa' dengan sedikit tebal

sehingga menjadi tha' seperti yang sering terjadi pada lisan orang-

orang Andalus."

'dii.I il3 
'S'6i 

loia berlcata, "Berbicaralah, tidak mengapa").

orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Umar. Ibnu Abi

Syaibah dan Ya'qub bin Su$an dalam kitabnya At-Tarikh menukil

jalur-jalur hadits tersebut melalui sanad yang.shahih dari Anas bin

Malik, bahwa dia berkata , if fi ,:-& fr Saii'$'J:p ;;s €to;
'# 4 *.b ui'o'&i ,:,t1t 'dt. 1 "8 ,'P 'i Jtii ,:&;i,j;' f :r(Kami
mengepung Tastar, mafta Hurmuzan tunduk kepada keputusan Umar.

Ketilra dia dihadapkan kepada {Jmar maka berbahasa gqya orang

ajam (non-Arab). [Jmar berkata kepadanya, "Berbicaralah, tidak

apa-apd'. Itu merupakaniaminan keamanan dari Umar)'
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Riwayat ini kami sebutkan dalam Sunan Sa'id bin Manshur;
Husyaim menceritakan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada

kami. Sementara dalam naskah Ismail bin Ja'far, dari jalur Ibnu

Khuzaimah, dari Ali bin Hajar, dari Anas, dia berkata, ,;|i ;i 4 -i,
?i'* irst ,JG ,:|3i ,'iJw ,{l,;;-,^t'Ak- ;* ,H ,:fr dy9rj,;iu,

,.Li 1 'Ck 
'jr-i t.-l ilif paOu Musa mengirim Hurmuzan kepada

Umar bersamaku. Maka Umar berbicara dengannya, tetapi dio tidak
mau bicara. Umar berkata kepadanya, 'Berbicaralah'. Ia berkata,
'Apal<nh bicara orang yang masih hidup atau bicara orang yang
telah menjadi mayit?' Umar berkata, 'Berbicaralah, tidak apa-apa'.).
Lalu disebutkan kisah antara Umar dan Hurmuzan. Anas berkata,

"Kemudian Umar bermaksud membunuhnya, maka aku berkata,

'Tidak ada jalan bagimu untuk membunuhnya karena engkau telah
mengatakan, 'Bicaralah, tidak apa-apa'. Umar berkata, 'siapakah yang

menjadi saksi bagimu?' Maka Az-Zubair memberi kesaksian

kepadaku sama seperti itu. Umar pun tidak membunuhnya, lalu
Hurmuzan masuk Islam dan ditetapkan untuknya bagian tertentu."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dari hadits disimpulkan bahwa
apabila seorang hakim lupa tentang hukum yang dia tetapkan, lalu ada

dua orang adil yang bersaksi di hadapannya (mengingatkan hukum
itu) maka hendaklah dia melaksanakan hukum tersebut. Apabila
hakim masih ta,waqquf (ambivalen) atas kesaksian satu orang, lalu ada

orang lain yang memberi kesaksian serupa sehingga menghilangkan

keraguannya maka kesaksian orang yang pertama tidak menjadi cacat

karenanya.

Kalimat "Sesungguhnya Allah mengetahui bahasa seluruhnya",
menurut sebagian pendapat ada 72 bahasa; 16 bahasa terdapat pada

anak-anak keturunan Sam, 16 bahasa pada keturunan Ham, sedangkan

sisanya pada keturunan Yafits.
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12. Perjanjian dan Perdamaian dengan Kaum Musyrikin Baik
dengan Harta dan Selainnya serta Dosa Orang yang Tidak

Menepati Janji

a;yr (8, '{+tt-illr 4!u frLL-;3 trt+ ot, d';)

Dan firman Allah, "Apabila merela condong untuk berdamai
---condong; yakni meminta berdamai- maka condonglah untulvtya."
(Qs. Al Anfaal [8]: 6l)

)r,-i,;'a;;, ,W,';l' ip '4a:t iv* ,li i [* *'i:t* 
il* i*,o1r,,{-,:; e, * jlit i

'r-?'61tr,-t *-ilr ?f i ,lii ,y yt € Lb^i- ;t ,t*
yht * C,' jli*c.r'-ti-r,r'-^;Zir 

rW:U,#';t
-iF,L:*i'h-'k'.15 ,i*'& r:)t ":,'*;i ,*,:€+t-?'ri- "g*.tjirLxitrfu ,Ju" ciK ;.-?a
'**3-. \ri; &F ,Jv \ j li':".1-;c l;'+ 6: tju
q*if h, *U'M:k i;o i*U;"3 $,u

,:y
3173. Dari Sahal bin Abi Hatsmah, dia berkata, "Abdullah bin

Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat menuju
Khaibar, dan saat itu l(haibar dalam ikatan perdamaian. Keduanya
pun berpisah. Lalu Muhayyishah datang kepada Abdullah bin Sahai

dan ternyata dia sedang bergelimang darah karena dibunuh.
Muhayyishah menguburkannya. Kemudian dia datang ke Madinah.
Maka Abdurrahman bin Sahal, 

.Muhayyishah 
dan Huwayyishah
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(keduanya adalah anak Mas'ud) berangkat menemui Nabi SAW.

Abdurrahman mulai berbicara. Nabi SAW bersabda, 'Yang tua... yang

tua berbicara lebih dulu' -sementara Abdurrahman adalah yang

paling muda di antara mereka- maka dia pun diam. Lalu keduanya

berbicara. Beliau SAW bersabda, 'Apakah kamu mau bersumpah dan

menuntut orang yang membunuh keluarga kamu' -atou sahabat

kamu-? Mereka berkata, 'Bagaimana kami bersaksi sementara kami

tidak hadir dan tidak melihat?' Nabi SAW bersabda, 'Jika demikian

orang-orang Yahudi akan berlepas dari tuntutan kamu dengan

bersumpah sebanyak 50 kali.' Mereka berkata, 'Bagaimana kami

mengambil sumpah orang-orang kafir?' Maka Nabi SAW membayar

diyat mereka dengan harta yang ada padanya."

Keteranean Hadits:

(Bab perjanjian dan perdamaian dengan luum musyrikin baik
dengan harta dan selainnya), yakni seperti tawanan dan sebagainya.

1u{, A+r-t iJ, r;,+ ttyz1 l}i Uit* mereka condong kepada

perdamaian fminta berdamaiJ maka condonglah kepadanya).

Maksudnya, bahwa ayat ini menjadi dalil tentang syariat berdamai

dengan orang-orang musynk. Penafsiran lafafu 'janafuuu' (condong)

dengan arti "meminta" merupakan penafsiran dari Imam Bukhari

sendiri. Menurut ulama selainnya, makna janafuuu adalah condong.

Abu Ubaidatr mengatakan batrwa kata salam daa silm memiliki arti

yang sama yaitu perdamaian." Abu Umar berkata, uSalam adalah

berdamai, sedangkan silm adalahmasuk Islam."

Makna persyaratan pada ayat tersebut adalah bahwa perintah

berdamai itu terkait apabila perdamaian itulah yang lebih membawa

kemaslahatan bagi kaum muslimin. Namun, apabila Islam lebih kuat

dan unggul atas kekufuran serta tidak ada maslahat yang dicapai dari

perjanjian damai, maka perdamaian itu tidak boleh dilakukan.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Sattal bin Abi
Hatsmah tentang kisah Abdullah bin Sahal dan pembunuhannya di
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Khaibar. Adapun yang dimaksudkan darinya adalah kalimat,

"Beranglrat menuju Khaibar dan Khaibar saat itu terikat perianiian

damai." Menurut Al Muhallab batrwa kalimat di akhir hadits, *Nabi

SAW membayar diyat dari dirirrya sendirf' sesuai dengan judul bab,

"Berdamai bersama kaum musyrikin dengan harta". Al Muhallab juga

berkata, "Hanya saja Nabi SAW membayar diyat tersebut demi

melunakkan hati orang-orang Yahudi dan berharap agar mereka

masuk Islam." Namun, apa yang beliau katakan ditolak oleh lafaztr

hadits itu sendiri yang dinukil melalui jalur lain, * ht * dr;.<i
'a.Jt J+l-il'nt' ' ,i (Nabi SAW tidok menyukai untuk menjadikan

darahnya sia-sia). Kalimat ini memberi asumsi batrwa penyebab Nabi

SAW memberikan diyat dari dirinya sendiri adalah untuk

menyenangkan hati keluarga korban. Tapi ada kemungkinan batrwa

kedua faktor itulah yang menjadi penyebab Nabi SAW membayar

diyat tersebut. Dengan demikian sesuai dengan judul bab.

Dasar masalah ini telah diperselisihkan oleh pada ulama. Al
Walid bin Muslim berkata *Aku bertanya tentang imam (pemimpin)

kaum muslimin yang berdamai dengan kafk harbi, dengan syarat

membayar harta tertentu. Dia berkata, 'Hal itu tidak diperbolehkan,

kecuali dalam kondisi danrat seperti disaat kaum muslimin sibuk

daripada memerangi mereka'. Kemudian dia berkata 'Imam boleh

berdamai dengan kaum musyrikin jika tidak harus membayar harta

apapun kepada mereka seperti yang tedadi pada perjanjian

Hudaibiyah'."

Menurut Imam Syafi'i, apabila kaum muslimin datam keadaan

lematr dan tidak nurmpu memerangi orang-orang kafir, maka mereka

boleh berdamai tanpa ada imbalan apapun yang hanrs mereka bayar

untuk orang-ortlng kafir, karena terbunuh bagi kaum muslimin adalah

syatrid, dan Istam sangat mulia sehingga tidak perlu memberi sesuatu

kepada kaum musyrikin untuk mencegah mereka memerangi kaum

muslimin, kecuali pada saat di**rawatirkan kaum musliin akan punah

karena banyaknya jumlah musuh. Sebab kondisi demikian dianggap

darurat. Demikian pula apabila seseorang muslim ditawan dan tidak
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dibebaskan kecuali menyerahkan harta sebagai tebusan, maka hal itu
diperbolehkan."

Adapun perkataan Imam Bukhari "Dosa orang yang tidak
memenuhi janji", tidak ditemukan dalam hadits di atas keterangan
yang mengindikasikannya. Hal itu akan dijelaskan pada pembahasan

tentang sumpah keluarga korban dalam pembahasan tentang denda
karena membunuh.

Catatan:

Penisbatan Muhayyishatr bin Mas'ud kepada Zaid perlu
diperhatikan, bahkan sebagian berkata yang benar adalah Ka'ab bukan
Zaid.

13. Keutamaan Melaksanakan Perjanjian

(t oi i?i {6 ;.:tu of ;?i a* ;.1' 1" # l' * r
&-j a/, + : € 4!,F'rf *;Lf o;t'aat (J. ?r rl dF-,
'o-iL 

it' j*'X 5;; w',t, C; a.r5 €.lfuL..rir-,,rrirs

3 tT 4.Dari Ubaidilah bin ooo,,;ill1, irr: rl*j.*;
bin Abbas mengabarkan kepadanya, Abu Suffan bin Harb
mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Heraklius mengirim utusan

kepadanya yang saat itu berada dalam suatu rombongan yang terdiri
dari orang-orang Quraisy. Mereka sedang berdagang di negeri Syarn

pada masa Rasulullah SAW berdamai dengan Abu Suffan sebagai

wakil orang-orang kafir Quraisy."
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Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sufuan tentang kisah

Heraklius. Ibnu Baththat berkata "Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan --dengan bab ini- batrwa khianat adalah perbuatan

buruk dan tercela menurut setiap umat, dan ia bukan termasuk salah

satu sifat para Rasul."

14. Apakah Kafir Dzimmi Diampuni Jika Melakukan Sihir?

. .. . ., 1.1
,y .,--,y &t J- 

=V it *;;g?i tt't i)|iv't
i * n'&',*\i p *'i';;Liw,i6;F 1*;l' Jir

7q,',yf i oL{'),7ib';'&'*'+
Ibnu watrab berkata: Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu

Syihab bahwa dia ditanya, "Apakah orang yang terikat perjanjian

damai lalu metakukan sihir dapat dijatuhi hukuman mati?" Dia

berkata, "Hal itu telah ditakukan terhadap Rasulullah SAW, tetapi

beliau tidak membunuh pelakuny4 padahal dia termasuk Ahli Kitab."

Jt y'lU. ok e * *i y \' * 1t Li'*'y *,ib;_l:*-*
3175. Dari Aisyatr bahwa Nabi SAW disihir hingga

mengkhayalkan mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak

mengerjakannya.

Keteransan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Penyihir dari kalangan kafir dzimmi

tidak dibunuh, tetapi disiksa, kecuali jika dia membunuh dengan
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sihirnya itu, maka harus dibunuh. Jika dia melakukan suatu kejahatan,
maka dihukum karena kejahatannya itu." Ini adalah pendapat

mayoritas ulama.

Malik berkata, "Apabila sihirnya menimbulkan mudharat
terhadap seorang muslim maka perjanjiannya dibatalkan dengan sebab

itu." Dia juga berkata, "Penyihir dibunuh dan tidak disuruh bertaubat."
Demikian pendapat Ahmad dan beberapa ulama lainnya. Menurutnya,
hukum penyihir itu sama dengan zindiq.

Kalimat "Ibnu Wahab berkata..-", riwayat ini disebutkan
dengan sanad yang moushul oleh Ibnu Wahab dalam kitabnya Al
Jami'sama seperti di atas.

yt{' ,fi',t uei po" dia termasuk Ahti Kitab). Al Karmani

berkata, "Imam Bukhari memberi judul bab 'kafir dzimmi' sementara
pertanyaan kepada Az-Zuhn adalah tentang kafir yang terikat
perjanjian damai, serta dijawab dengan Ahli Kitab. Dua lafazh
pertama saling berdekatan. Sedangkan yang dimaksud Ahli Kitab
disini adalah siapa diantara mereka yang terikat perjanjian.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada hujjah bagi Ibnu Syihab
dalam kisah orang yang menyihir Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak
menuntut balas. Disamping itu sihir tidak membaura mudharat bagi
jasmani beliau dan juga dalam urusan walryu. Hanya saja beliau
sedikit mengkhayal. Hal ini sama seperti yang telah dijelaskan bahwa
ifrit menggoda untuk memutuskan shalat beliau, tapi tidak mampu
melaksanakan tujuannya. Hanya saja mudhmat yang beliau rasakan

akibat sihir sama seperti mudharat yang dirasakan oleh seseorang

karena demam.

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa karena kemungkinan inilah
maka Imam Bukhari tidak menyebutkan hukumnya secara tegas dalam
judul bab. Kemudian dia menyebutkan penggalan hadits Aisyah
bahwa Nabi SAW disihir. Adapun judul bab menyebutkan apa yang

tercantum pada kisah selanjutnya, ';1 ,$6 *ilb n' ;aprbt
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f#, ntlr ,!r;j'ol *;S ,j,6i c;sj' ;)u. lsesungguhnya Nabi SAW

l@til(a diberi kesehatan maka beliau memerintahkan untuk menimbun

sumur. Beliau berkata, 'Aht tidak suka untuk menimbulkan keburukan

pada manusia'.).

Masalah ini akan dijelaskan Imam Bukhari secara detil dalam

pembahasan tentang pengobatan.

15. Pengkhianatan yang Harus Diwaspadai

liirr erl; b$':s;,ta;- oi rfu-j- oy51 Sa ^:;t
Dan firman Allah, *Dan jilca

menipumu, maka sesungguhnya

pelindungmal." (Qs. Al Anfaal [8] :62)

(:'; if irr 
"::i ,;.'il.'.X- ,JG t: i. ,#, iy i' l? ,f' 9 . ." . a . u

+ hr j* Ct t4 : JG,*r1 ;. J'-p'+ : Jv,rl',\
q:,,--1.'; q liir :iw -fli i e;i- tfi rr'i q.*)
/-k'#,LV i'r;'rt, ;F i Li i',,t,r':wr1)t
';,YL'H *:iu Sv:sr F" e Jet'abtiLt'i;,P,

,-';t'& Lk ?* ;,iar; r), qlt,y'4. &-t'e
,:o $t -qCk',*i d:,a d$'&.i S;r3 ,i:sl:4 *\,

.fif

3176. Dari AMullah bin Al Ala' bin 7abr, dia berkata: Aku
mendengar Busr bin Ubaidillah, bahwa dia mendengar Abu ldris
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berkata: Aku mendengar Auf bin Malik berkata, "Aku mendatangi

Nabi SAW pada perang Tabuk -dan beliau berada di kemah yang

terbuat dari kulit- Beliau bersabda, 'Hitunglah enam perkara
menjelang hari kiamat; (yaitu) kematian, pembebasan Baitul Maqdis,
kematian yang mengambil kamu seperti penyakit kambing, harta yang
sangat banyak hingga seseorong diberi 100 dinar dan masih meraso

kurang, fitnah yang tidak ada satu pun rumah orang Arab melainkan

akan dimasukinya, kemudian perjanjian damai antara kamu dan bani
Al Ashfar lalu mereka mengkhianati perjanjian; Mereka mendatangi

ksmu dengan membawa 80 ghayah (bendera), dan setiap ghayah

diiluti oleh I2 ribu personil' )'

Keteransan Hadits:

liirrefS o'1't;tJ;j-oitg.jJot;) Jw !,'t: fr**an Ailah, ,Dan

jika mereka bermal<sud hendak menipumu, maka sesungguhnya

cukuplah Allah [sebagai pelindungmuJ "). Dalam ayat ini terdapat

isyarat bahwa adanya kemungkinan musuh mengajak berdamai

hanyalah sebagai siasat dan tipu daya. Hal itu tidak menghalangi

kaum muslimin untuk memenuhi perdamaian itu selama

mendatangkan kemaslahatan. Bahkan hendaknya kaum muslimin
memperkuat tekad dan bertawakkal kepada Allah.

). o2t ..,. t.lt ij i'*. tj; (Aku mendengar Busr bin Ubaidillah). Paru

p"ri*uyut dalam ,onod hadits ini berasal dari Syam, kecuali guru

Imam Bukhari. Penegasan Abdullah bin Al Ala' bahwa dia telah

mendengar langsung dari Busr menunjukkan bahwa riwayat Ath-
Thabarani merupakan tambahan pada sanadyangmutta.sftll. Sebab dia

menukil dari jalur Duhaim dari Al Walid, dari Abdullah bin Al Ala'
dari Zaid bin Waqid dari Busr bin Ubaidillah. Maksudnya,

ditambahkan seorang periwayat bernama Zaid bin Waqid dalam

sanad-nya. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Ismaili dan selain mereka telah

menukil dari jalur lain tanpa menyebut Zaidbin Waqid.
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,i. - 4-fi',-* $'.'S:t-'!*y? e*tyil,bQr cA (Aku

*"ndotorgi Na'bi SAIT pada perang Tabuk dan beliau sedang berada

di kemah yang terbuat dari kulit). Dalam riwayat Mu'ammal bin

Fadhl dari Al Walid yang dinukil Abu Daud disebutkan, ,'{j tii
'Ctn .'ai?,jr-i t.irr J*i6-dsi.L6t trlit:J'6i (Aku memberi

salam, malra beliau menjawabnya, lalu bersabda, 'Masuklah!' Alat

berkata, 'Apakah seluruh diriht wahai Rasulullah?' Beliau

menjawab, 'Seluruh dirimu'. Malca Aku pun masuk."). Al Walid
berkata, Utsman bin Abi Atikah berkata, "Hanya saja dia

mengucapkan perkataan itu karena kemah yang ditempati Rasulullah

sangat kecil.

€,-, lEnam). Maksudnya, enam tanda-tanda akan terjadinya

Kiamat, atau tampak tanda-tanda yang mendekati terjadinya Kiamat.

"o-f;,'nj 
6r*udian kcmatian). Al Qazzaz berkata, "Kata

'muutaan' bermakna kematian". Sementara ulama selainnya berkata,

"Maknanya adalah kematian yang sangat banyak." Ada yang

berpendapat jika dibaca muutcwn maka ia adalah dialek bani Tamim.

Adapun selain mereka membacanya mautaan. Orang yang dungu

kadang dikatakan, "Mautaan al qalb' yakni orang yang hatinya mati.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Sebagian ahli hadits keliru dalam melafalkan

kata ini, mereka membacanya'movvataan', padahal kata ini artinya

tanah yang belum menumbuhkan tanaman."

Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan "mautataan" (dua

kematian), yakni dalam bentuk tatsniyah (ganda). Dengan demikian,

harus dibacafathah pada huruf pertama.

;$goLik (Sama seperti penyakit kambing).|

penyakit yang menimpa hewan temak dimana air
hidungnya dan mengakibatkan kematian mendadak.

Uqash adalah

keluar dari

Abu Ubaid

' Dalam catatan kaki cctakan Bulaq disebutkan: Demikian yang terdapat dalam naskah pensyarah yang

ada pada karni. Adapun yang tercantum dalam naskah Bukhari adalah'qu'osh' dan demikian ditetapkan
oleh Al Qasthalani. Kata ini pula yang tertera dalam kitab-kitab lughat (bahua) dan yang dapat dipahami
dari perkataan Abu Ubaid, 'Dari sini diambil kata i4'as&'.
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berkata, "Dari sini diambil kata iq'ash, yaitu kematian." Ibnu Faris

berkata, "Uqash adalah penyakit yang menimpa di bagian dada

seakan-akan mematahkan leher." Dikatakan bahwa tanda Kiamat ini
telah tampak saat menyebar wabah tha'un amwas di masa

pemerintahan umar, dan hal itu terjadi setelah pembebasan Baitul
Maqdis.

i*j' 
'Og,t (Kemuaran harta melimpah). Tanda kiamat ini

tampak pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ketika terjadi
pembebasan secara besar-besaran, dan fitnah yang disinyalir dimulai
dengan terbunuhnya Utsman. Setelah itu bencana dan fitnah terjadi.
Sedangkan tanda Kiamat keenam yang disebutkan pada hadits ini
belum pernah terjadi.

iLs lferdamaian). Maksudnya, mengikat perjanjian untuk tidak

melakukan peperangan setelah terjadi gerakan peperangan. Adapun
yang dimaksud dengan bani Ashfar adalah bangsa Romawi.

4v lClroryrlr) yakni panji. Panji dinam akan ghaayaft (tujuan),

karena ia adalah sesuatu yang diikuti, jika berhenti maka pasukan pun

berhenti. Dalam hadits Dzu Mikhbar yang dikutip Abu Daud
disebutkan dengan lafazh "raayah" (bendera) sebagai ganti

"ghaayah". Dan pada bagian awalnya disebutkan, 6ii'r! otisrlL
#r , l',t e't'e" t+'j olf "j ,1tt?3i t\:G ei pt otgi *,i
. ti "i' 

'fi,,* flfi* c1nr:..ijr q h3 t*t3 i*#r tit'J;* '*--f;sr

o'iq ylU,o'tl,;A"t i:lt )f (Katian akan berdamai dengan bangsa

Romawi perdamaian keamaan, kemudian kolian menyerang dan

mereka adalah musuh, lalu knlian menang. Kemudian kalian singgah

di suatu tempat terbuka dan seorang lakiJaki pemeluk salib [NasraniJ
mengangkat salib dan berkata salib telah dikalahkan. Mako seorang

lakiJaki dari kaum muslimn marah dan berdiri lalu mendorongnya.

Saat itulah bangsa Romswi melakukan pengkhianatan dan mereka

b e r s atu untuk me I akukan per ong b e s ar -b e s ar an. . .)."
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Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dari Nabi

SAw disebutkan , uSlt ng ii,t i-3i- Sty'rt'u'6ti.'rh c;;.Fvri' Uii riy

(Apabila terjadi perang besar, Allah mengirim utusan dari orang-

orang non-Arab, Allah mengulwhlcan agama dengan sebab merelca).

Ibnu Majah menukil pula dari hadits Mu'adz bin Jabal dari Nabi

sAw, iJi * e.J*1tr L\?ta|$:h5l At d5i,'t;aa Qtrang

besar, pembebasan Konstantinopel, lceluarnya Dajjal pada tujuh

bulan).Ibnu Majah menukil dari hadits Abdullah bin Busr dari Nabi

sAw, i' '.t' 4 i6irrr 'ti;-: i*i i;-yt Pt@r;)i (Antara

perang besar dan pembebasan Madinah adalah 6 tahun, lalu Dajjal
alran keluar pada tahun ke-7). Sanad hadits ini lebih shahih daripada

sanad hadits Mu'adz.

Ibnu Al Jauzi berkat4 "Sebagian periwayat menukil dengan

lafazh 'ghaabah', dan ghaabah adalah belukar, seakan-akan dia
menyamakan antara banyaknya tombak seperti belukar. Al Khathhabi

berkata, "Ghaabah adalah ghaidhah!'Kata ini digunakan untuk

mengungkapkan bendera-bendera yang diangkat untuk para

pemimpim pasukan dengan tombak yang dipegang. Total jumlah yang

disebutkan pada hadits itu adalah 960 ribu. Barangkali asalnya adalah

I juta, tetapi tidak digenapkan. Serupa dengannya terdapat dalam

riwayat Ibnu Majatr dari hadits Dzu Mikhbar dengan lafazh, A'r.i;ai
uil'* vtt.fv $ 'r-t'z;,L *9'#'o'fr -#.(Meretra berkumput

untuk melalatkan perang besar, merelca datang membawa 80 ghaabah

dan setiap ghaabah diikuti oleh l2 ribu).

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain dari Al Walid bin
Muslim, dia berkata; Kami memperbincangkan hadits ini dan seorang

syaikh dari Madinah, maka dia berkata, *Sa'id bin Al Musayyab

mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah batrwa dia biasa

mengatakan hadits ini berkenaan dengan pembebasan Baitul Maqdis."

Al Muhallab berkat4 "Hadits ini memberi penjelasan bahwa

pengkhianatan termasuk tanda-tanda Kiamat." Di dalamnya terdapat
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sejumlah perkara yang merupakan tanda-tanda kenabian dan sebagian

besarnya telah terj adi.

Ibnu Al Manayyar berkata "Adapun kisah Romawi, mereka

belum pernah bersatu hingga sekarang dan tidak pemah sampai

kepada kami bahwa mereka pernah melakukan seftmgan darat dengan

jumlah seperti itu, maka ini termasuk perkara yang belum terjadi.

Dalam hadits ini terdapat berita gembira dan sekaligus peringatan.

Sebab di dalamnya disebutkan bahwa kemenangan akhir berada di

tangan kaum muslimin meskipun pasukan itu demikian besar

jumlahnya. Ini juga isyarat bahwa jurnlah pasukan kaum muslimin

akan berlipat ganda dari apa yang pernah ada-

Dalam riwayat Al Hakim dari jalur Asy-Sya'bi dari Auf bin

Malik sehubungan dengan hadits ini disebu&aru ir-i.rlr; j.ty'ttt
,s,s- u.d- il;r ',.J. 

i,6 pt y&' & !, S?3'o\yt* gVi q ItA,

/*, -'L;r, er y ii'.,r; 'rfi f_,W'iiret""tt ,yil,
,l;i ;i et,ot 'iC i|SAUn ,{" J,6 ,o*atj (Sesungguhnya Auf bin

Malik berkata kepada Mu'adz tentang TTto'un Amwas, bahwa

Rasulullah SAW bersabda kepadah+ 'Hitunglah enam perkara
menjelang Kiamat'. Maka telah terjadi 3 di antaranya', yalcni

kematian beliau SAW, pembebasan Baitul Maqdis, Tho'un. Beliau

berksta, "Don masih tersiso tigaperkora. Mu'adz berkota kepadanya,

'Sesungguhnya bagi hal ini terdopat kclayakon'.). Dalam kitab Al
Fitan karya Nu'aim bin Hammad bahwa kisah ini akan terjadi pada

masa Al Mahdi di bawah kekuasaan raja dari keluarga Heraklius.

16. Bagaimana Membatalkan Perdamaian Dengan Orang-orang
yang Terikat Perjaniian Damei ?

'^frl OtJ- *P :ttl*" Ar J;-:gygl$q #"y';iea fr'*>
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Dan firman Allah, "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya)

pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perianjian

itu l<epada merelca dengan cara yang jujur." (Qs. Al Anfaal [8]: 58)

& irr ,f, f f d:;,,SsiI..)(:'ol flt* i * t
#rrrp;-ri,'!*td' q'd;-t :6^t /tt;-L\i I
J'..: ,hf i ;\t ;EA, ,-#,i';- .S't,'d,i';.i .lor;)

?G'"#ix r,;i' ry er6t jt k t'? .';>\t'oit urlr
.!H'i:,,t hr -Ut y.€ qrt Lslt-^LL

3177.r*, 
""n;;t" 

*o].,.*r"*, bahwa Abu Hurairah RA
berkata, "Abu Bakar RA mengutusku di antara orang-orang yang

memberi pengumuman pada hari penyembelihan (kurban) di Mina;
tidak boleh bagi orang musyrik menunaikan haji setelatr tahun ini, dan

tidak boleh thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Hari haji yang

besar adalah hari penyembelihan (kurban). Hanya saja dikatakan "haji
besar" karena perkataan manusia "haji kecil". Abu Bakar

membatalkan kepada manusia pada tahun itu. Maka tidak ada seorang

musyrik pun yang menunaikan haji pada haji Wada' dimana Nabi

SAW melakukan haji padanya.

Kglgrengs:
(B ab b agaimana memb at alkan per damaian dengan or ang-or ang

yang terikat perjanjian damai. Dan firman Allah, "Dan iika kamu

khawatir alcan [terjadinyal pengkhianatan dari suatu golongan, maka

kembalilranlah perjanjian itu kcpada merekn dengan cara yang

jujur"). Mengembalikan perjanjian kepada mereka dapat dilakukan

dengan mengirim utusan untuk memberitahukan bahwa perjanjian

damai telah dibatalkan.

l
ii
!

-L
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Ibnu Abbas berkata, "Kata sawaa' dalam ayat tersebut berarti

serupa." Namun, menurut sebagian ulama artinya adalah dengan cara

yang jujur. Bahkan ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah

beritahukan kepada mereka bahwa engkau akan kembali memerangi

mereka hingga mereka sama denganmu dalam mengetahui tentang
pembatalan itu."

Al Azhari berkata, "Jika engkau mengikat perjanjian dengan

suatu kaum, lalu khawatir mereka akan berkhianat, maka janganlah

engkau menyerang mereka hanya karena kekhawatiran itu, tapi

hendaklah memberitahu mereka terlebih dahulu bahwa perjanjian
telah dibatalkan."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA, "Abu
Bakar mengutusku di antara orang-orang yang mengumumkan pada
hari penyembelihan (kurban) di Minq." Hadits ini telah dijelaskan
pada pembahasan tentang haji dan akan dijelaskan kembali pada tafsir
surah Al Bara'ah (At-Taubah).

Al Muhallab berkata, "Rasulullah SAW khawatir akan

pengkhianatan kaum musyrikin, maka beliau mengutus seseorang

untuk mengumumkan pembatalan perjanjian yang teleh disepakati."

17. Dosa Orang yang Membuat Perjanjian Damai Kemudian
Berkhianat

l;rl 6"j,y..J eq, 
'orbt:i.r.* 

c'rutb d/ir) :nr Jil

Dan firman Allah, "Yaitu orang-orang yong kamu telah

mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati
janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-

akibatnyo)." (Qs.Al Anfaal [8]: 56)

. )..
(O)lct-
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/t\r\,y\,e itlyriv,iuc#;hr q, ,;r i :t* *'*ki'r;'6f.i:ta)Gr;* 
ok y.; a )y 6ri ,p:

^3Ut< u't ,rt ?c 6y, ,r"t sa 6Y.t ,:;;tr( *t s;t

.w* J* otAt'a:^ib *uk ";;r'-d;,

3178. Dari Abdullah bin Amr RA, aiu-U"rtuta "R*otrrnuf,
SAW bersabda, 'Empat perkara yang barangsiapa dalam dirinya

terdapat empat perkara itu, maka dia benar-benar munafik; (yaitu)

orang yang jika berbicara maka dia berdusta, apabia berjanji dia

inglrari, apabila berdamai dia berlchianat, apabila berperkara dia

curang. Barangsiapa yang dalam dirirrya oda satu dari hal-hal

tersebut, maka dalam dirinya terdapat salah satu sifat kemunafilcan

hingga dia meninggalkannya' ."

\|pj *\t * ,4t *€5 t1 :Jt, ^-?nt ,t'* e
4yt,P; y ht * Ut iG,a&)t :y €cj,ar)t
A $ri'x,sjl ,f**,r*i'# uk jt.iG i.c c,?
I c'.. ni, . :r. '(.. ,. ',)-r'. "'
A-$) .c)r-c l')'J'rL L J?;'l ,:c,r:Ll o6t, aloUJri Ar
.r'..

^i,r 
i':J 4ifi.l 'if';r.pu3f A ,;u-i--rt'cn r:^:,jr

aa

C'; Jti u: .,:t; ti'J'k'^, J?;t ,$&i ,,,6t, aAAt

+ 1-5-r .'w?i 6r:,*i>,tr, ft-et y y:; iryn
.';v ytu'k

3179. Dari Ali RA, dia berkat4 *Tidak ada yang kami tulis dari

Nabi SAW kecuali Al Qur'an dan apa yang terdapat dalam shahifah

ini. Nabi SAW bersabd4 'Madinah adalah haram dari 'aa'ir hingga

I
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tempat ini. Barangsiapa melakukan suatu kejahatan atau melindungi
pelaku kejahatan di dalamnya, moka baginya lalvtat Allah, malaikat
dan manusia seluruhnya. Tidak diterima darinya sharf (ardhu,
taubat) dan 'qdl (sunah, diyat). Dzimmah (perlindungan) kaum

muslimin adalah satu, hal itu berloku bagi orong paling rendah di
antara mereka. Barangsiopa yang melanggar jaminan keamanan

seorang muslim, maka baginya lalcnat Allah, malaiknt dan manusia

seluruhnya, tidak diterima dorinya sharf dan 'adl. Barangsiapa
berwali kepada suatu kaum yang bukan maulanya maka bagrnya

lalcnat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, tidak diterima
darinya sharf dan 'adl."

\j6G:t*.i'lt |if '* ,JG *?nt uyr6;:; €j ,f
OzzqiJtj sI :Ju ti;-:; C: t- *rr U; ,s j 'r!i ,'i J, rli,r,

:ju rrri i ,jo .olJoir o*ai r; * ,:!r;;:;'€j ;
J-.:1:,,lt'"r4 ,*, ^tt'Xt ,L l:;;'*i;:,t",i|*

.k{f G6o#fir pf '*'$

3180. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Bagaimana
keadaanmu apabila tidak dapat memungut jizqah sedinar maupun

sedirham? Dikatakan kepadany4 "Bagaiamana engkau melihat hal itu
akan terjadi wahai Abu Hurairatr?" Dia berkata, "Sungguh demi Yang
jiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nyq dari perkataan orang yang

benar dan dipercaya". Mereka berkata, "Tentang apakah itu?" Dia
berkata "Dzimmah (perlindungan) Allah dan Rasul-Nya dilanggar.

Maka Allah mengeraskan hati orang-orang kaftr dzimrnf sehingga

mereka enggan menyerahkan apa yang ada di tangan mereka."
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Keterangan Hadits:

(Bab dosa orang yang membuat perjanjian damai kemudian

berkhianat). Khianat diharamkan menurut kesepakatan ulama, baik
berkaitan dengan hak muslim maupun kafir dzimmi. Imam Bukhari
menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abullah bin Amr tentang tanda-tanda orang
munafik. Kolerasinya dengan judul bab cukup jelas. Hadits tersebut

telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

Kedua, hadits Ali *Tidak ada yang kami tulis dari Nabi SAW

kecuali Al Qur'an...". Hadits ini baru saja disitir pada pembatrasan

yang lalu. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat,
" B ar angs i ap a me I anggar p e rj anj i an s e o r ang mus I i m" .

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA tentang kondisi kaum muslimin
yang tidak dapat memungut jizyah satu dinar maupun satu dirham.

t# d til(Jitu tidak dapat menarik),yakni tidak dapat menarik

sedikitpun dari upeti maupun pajak.

|:)-#tt (Dilanggar). Maksudnya, terjadi kecurangan dan

keztraliman yang tidak dihalalkan.

r.r-f-t e$ o:tial (Mereka enggan mengeluarkan apa yang ada

di tangan merelca). Maksudnya, mereka tidak mau membayar upeti.

Al Humaidi berkata, "lmarn Muslim meriwayatkan pula makna hadits

ini dari jalur lain dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW , 6,4i #j:'0r1, f (Irak mencegah dirhamnya dan

taknrannya). Riwayat Imam Muslim disebutkan dalam bentuk kata

kerja lampau, tetapi yang dimaksud adalah yang akan datang. Hal ini
dilakukan untuk mempertegas bahwa hal itu akan terjadi. Imam

Muslim menukil pula dari Jabir dari Nabi SAW, ) bf 5rit Sii tl-:}ji"

;tji o:;a-;ir f.q,.16 rali eriu,f\ti i:dA-
(Hampir-hampir penduduk lrak tidak ditarik dari merelca seekor unta

maupun I dirham. Merelm berkata, 'Apaknh penyebabnya?' Beliau
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bersabda, 'Orang-orang Ajam yang mencegah mereka

melakukannya'.).

Pelaiaran vane Danat Diambil:

1. Salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian.

2. Berwasiat untuk menepati perjanjian dengan kafir dzimmi

karena upeti yang ditarik dari mereka membawa mamfaat bagi

kaum muslimin.

3. Peringatan agar tidak menzhalimi mereka. Jika hal itu terjadi

maka mereka akan membatalkan perjanjian dan kaum mulimin
tidak mendapatkan apapun sehingga keadaan mereka menjadi

sulit.

4. lbnu Hazm menyebutkan bahwa sebagian ulama madzhab

Maliki berhujjah dengan lafazh pada hadits Abu Hurairah,"lrak
telah mencegah dirhamnya", bahwa tanah rampasan perang itu
tidak dibagi dan tidak dijual, dan yang dimaksud dengan

mencegah di sini adalah tidak mau menyerahkan pajak. Lalu dia

membantah batrwa hadits ini berkenaan dengan peringatan akan

akibat buruk yang akan terjadi, dan hak-hak kaum muslimin

tidak akan ditunaikan pada akhir persoalan, dan demikianlah
yang terjadi.

18. Bab

i* cg 16r;i* oW f)if:!:L,iv f\tf
4ei'i'ry* €j t; 4?r;6 r, 4t,:J rt; * ;'M
* G .i ca') \1'),i,',) *', y \t,* Ut ;f i:ri';,ti

.\r;6;i ?ff / jy6,;ai\\q i\ry:;
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3181. Dari Al A'masy, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu
Wa'il, "Apakah engkau ikut dalam perang Shiffin? Dia menjawab,

'Ya!' A.ku mendengar Sahal bin Hunaif berkata; celalah pendapat

kalian, aku telah melihat diriku pada peristiwa Abu Jandal dan

sekiranya aku mampu untuk menolak perintah Nabi SAW niscaya aku

akan menolaknya. Tidaklah kami meletakkan pedang-pedang kami di

atas pundak-pundak kami karena urusan yang mengejutkan,

melainkan dimudahkan kepada kami perkara yang kami ketahui selain

urusan kami ini'."

?G4,k ,iG f)i t;,*,iG.y €j i * r
i,t Jir'{ it q;#i,rat .,at \i,i6' 4';'p
;';:";u ,wA la sj'jt'^;t,jt t; & *\'t -b
'iG r.1u(ir ,p ii At **f i' J;rt-,iu"*d;jr
,iu ,rJ. 

'Ju 
trftr ,tr,lliij*it g.6r:tA ilw,J

6:Jw r'fi.: u{ h' frili q'J \9: e.ai"tt ;r; i>';

,-) JL;'ddtt 'uJhr ,#-,Ji 1i'r 
J;' $t*u,;t;.t

it Jy, rt ,iw *i y iu' ;- '4.i" 
":y 

xi iw k
lt\t ;* ltJ;,tii",*ti;;u*.rif hr '^;;-. J:
,ji \'-* C\:ri it'Jyt 6- ,'*"St- ulI A ; e rL)

i
3182. Dari Habib bin Tsabit, dia berkata: Abu Wa'il

menceritakan kepadaku, dia berkata, "Kami berada di Shiffin, maka

Sahal bin Hunaif berdiri dan berkata, 'Wahai sekalian manusia

hendaklah kalian mencela diri kalian, sesungguhnya kami pernah

li
I

,_--t
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bersama Nabi SAW pada perang Hudaibiyah, sekiranya kami
menganggap perang niscaya kami akan berperarrg. Umar bin
Khaththab datang dan berkata; "Wahai Rasulullah, bukankah kita
berada dalam kebenaran dan mereka berada dalam kebatilan? Beliau
menjawab, "Ya". Dia berkata, 'Bukankah yang terbunuh di antara kita
berada di surga dan yang terbunuh di antara mereka berada di
neraka?' Beliau menjawab, 'Yat' Dia berkata, 'Lalu mengapa kita
menimpakan kehinaan dalam agama kita? Apakatr kita akan pulang
dan Allah tidak memutuskan [perkara] arfiara kita dengan mereka?'
Beliau bersabda, 'Wahai lbnu Khaththab, sesungguhnya aku adalah
Rasulullah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakonku selamanya'.
Umar berangkat menuju Abu Bakar dan berkata seperti apa yang
dikatakannya kepada Nabi SAW. Maka Abu Bakar berkata,

'Sesungguhnya beliau adalatr Rasulullah, Allah tidak akan menyia-
nyiakannya selamanya'. Maka turunlah surah Al Fath. Rasulullah
SAW membacakannya kepada Umar hingga akhir. Umar berkata,
'Wahai Rasulullah, apakah itu adalah pembebasan (kemenangan)?'

Beliau SAW menjawab, 'Ila!'

t-;:;?nr,g, f oJ ,-;;al'* i'*i:r'.b / l? r
J;rt):r&G\yf, * eky, e:r;f * *::'.-:lv
h,,*bt S-r".:*A,*j iA.{,*,yhi ;* }rr

,ilrr',Jr',/,l;i ;f Ly *, l;; t :uuii *, *
W ,r1,1 :Jv \14*iif

3183. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapakny4 dari Asma' binti
Abu Bakar RA, dia berkata, *Ibuku datang kepadaku dan dia masih

berstatus musynk pada masa perjanjain damai dengan kaum Quraisy,
dimana mereka mengadakan perdamaian dengan Rasulullah SAW dan

lama waktu mereka bersama bapaknya. Dia minta fatwa kepada
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Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku

datang kepadaku dan dia sangat mendambakan (kebaikan anaknya),

apakah aku memperbaiki hubungan dengannya? Beliau bersabda, 'I'a,
perbaikilah hubungan dengannya' ."

Keterangan Hadits:

Imam BuLhari menyebutkan bab ini tanpa judul, dan semua

periwayat menukilnya seperti itu. Fungsinya adalah sebagai pemisah

antara bab. Kemudian dia menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sahal bin Hunaif tentang kisah perjanjian

Hudaibiyah. Dia menyebutkannya melalui dua jalur. Jalur pertama

disebutkan secara ringkas, tapi dalam pembahasan tentang berpegang

teguh dengan Al Qur'an dan sunnah akan dinukil secara lengkap.

Faidah lainnya akan disebutkan saat menjelaskan hadits Al Miswar
dalam pembahasan tentang syarat-syarat. Sedangkan masalah yang

berkaitan dengan perang Shiffin akan dibahas pada pembahasan

tentang fitnatr dan cobaan.

Kedua, hadits Asma' binti Abu Bakar tentang kedatangan

ibunya. Kolerasinya dengan bagian pertama adalah apa yang menjadi

akhir urusan kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian sehingga

dikalahkan dan dikuasai dengan dibebaskannya kota Makkah. Hadits

itu menjelaskan akhir dari sebuah pengkhiatan sangatlah tercela. Dari

sini jelaslah kolerasi hadits kedua dengan judul bab. Adapun

penjelasannya adalah; tidak mengkhianati perjanjian berkonsekuensi

bolehnya memperbaiki hubungan dengan kerabat meskipun berbeda

agama. Hadits Asma' telah dijelaskan pada pembahasan tentang

hibah.

Perkataan Sahal bin Hunaif, "Pada peristiwa Abu Jandal",

maksudnya adalah peristiwa Hudaibiyah. Hanya saja dinisbatkan

kepada Abu Jandal, karena tidak ada yang lebih menyesakkan kaum

muslimin dibanding kisah Abu Jandal seperti yang telah disebutkan.

Sahal bin Hunaif mengucapkan perkataan ini kepada peserta perang
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Shiffin untuk meredam sikap sebagian pengikut Ali yang tidak mau

mengadakan perundingan, maka dia memberitahukan kepada mereka
apayang terjadi pada peristiwa Hudaibiyah, yaitu sikap sebagian besar

orang yang tidak mau mengadakan perjanjian damai. Akan tetapi
meski demikian, perjanjian itu telah mendatangkan kebaikan yang
banyak dan tampak bahwa pendapat Nabi SAW untuk berdamai lebih
sempurna dan terpuji daripada pendapat mereka yang tidak mau
berdamai.

19. Berdamai Selama Tiga Hari atau Waktu Tertentu

!, ht * U,'of A ht qr',tSr oi* iE '6t;it,,i ,r
'-^-? ,y:*.*t** ,yf Jt "F3i'* oi tt)i A'&')

!&rlt$---l) lq.rx vt Ar$rbf ^b*:pt)
U {:'#i'-:ill ',}K-'bG ,Jts .tl;;;:t e},r-\: ,g>t\r
"r):tjG .it JirW y eo6rts,;.(Kr,/p eri

;bC 6 va ,'$t fJ:) ,:!rL-qi:!Jx;, I' J;rG tru
lrj;f() yt *'}'rZJ lti Ct ,i* .!, f U'^3J -11

jui ..i,r J;, €1 ,'y,Ju":Jv,J*-l oki,ju .nr J;,
* Utlr-3 ,irl1it.,fi :Jv ,y;G :Jv t$ i;J;l | lb :V'; $G" + trit itSr'cat:, p3 fu .:y:.*j *bt
ht i* y, )-).';;?tt',ft ,* u; ?i "J:-i,lt ir?w

.}..f.,t i ,i ,iitn'rLr y
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3184. Dari Abu Ishaq, dia berkta: Al Bara' RA menceritakan

kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW ketika hendak melakukan

umrah, beliau mengutus (utusan) kepada penduduk Makkah minta izin
kepada mereka untuk masuk Makkah. Mereka mempersyaratkan

kepadanya agar tidak tinggal di dalamnya kecuali tiga malam, dan

tidak memasukinya kecuai dengan memasukkan senjata dalam

sarungnya, serta tidak boleh berdakwah kepada seorang pun di antara

mereka. Dia berkata, 'Maka mulailah Ali bin Abu Thalib menulis

syarat di antara mereka. Dia menulis, 'Ini adalah apa yang diputuskan

Muhammad Rasulullah...' mereka berkata,'Sekiranya kami

mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, niscaya kami tidak

mencegahmu dan kami akan mengikutimu. Akan tetapi tulislah; ini
adalah apa yang diputuskan oleh Muhammad bin Abdullah'" Beliau

berkata, 'Demi Allah, aku adalah Muhammad bin Abdullah dan Demi

Allah Aku adalah Rasulullah'." Dia (periwayat) berkata, "Beliau tidak
pandai menulis." Dia (periwayat) berkata, "Beliau bersabda kepada

Ali, 'Hapuslah (tulisan) Rasulullah'. Ali berkata, 'Demi Allah, aku

tidak akan menghapusnya selamanya'. Beliau bersabda, 'Perlihatkan
kepadaku' ." Dia (periwayat) berkata, "Maka diperlihatkan kepadanya,

lalu Nabi SAW menghapus dengan tangannya. Ketika telah masuk

dan telah berlalu beberapa hari, mereka mendatangi Ali dan berkata,

perintahkan sahabatrnu agar bersiap-siap untuk berangkat. Ali RA

menyebutkan hal itu kepada Rasulullah maka beliau bersabda,

'Baiklaht' dan beliau pun berangkat."

Keteranqan:

(Bab berdamai selama tiga hari atau wahu yang ditentukan).

Maksudnya, bolehnya berdamai selama tiga hari dapat dijadikan dasar

kesimpulan tentang bolehnya berdamai selama waktu tertentu

meskipun tidak sampai tiga hari. Imam Bukhari menyebutkan hadits

Al Bara' tentang Umrah yang telah dijelaskan pada pembahasan

tentang perdamaian. Masalah yang berkaitan dengan penulisan

perjanjian akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.
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20. Berdamai Tanpa Ketetapan Waktu

Nabi SAW bersabd4 "Kami mengakui keberadaan kolian
selama Allah mengakui lceberadaan kalian."

Keterangan:

(Bab Berdamai tanpa ketetapan waktu dan sabda Nabi SAW,
"Kami mengakui keberadaan lcalian selama Allah mengakui
lreberadaan kalian."). Ini adalatr bagian hadits tentang
mempekerjakan penduduk Khaibar. Hadits ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang pertanian. Adapun perdamaian yang berkaitan
dengan urusan jihad harus memiliki ketetapan waktu. Adapun
laqanya kembali kepada pendapat imam sesuai kemaslahatan dan

manfaat bagi kaum muslimin.

21. Melempar Bangkai Orang-orang Musyrik ke dalam Sumur
dan Tidak Diambil Harga untuk Mereka

,k !, J;t 6. :JG.i; hr ,*t :t * * ot; / )f f
+ ;e \,; ;r5t 4,fj i :16 d';, LL *3 d, ht

,:j '"i ipiit ;* It p 
",b 

{fi .,ro ,pr\ dj U

l#'H --oG ,'rtt ,Ab 
^rbu -iv ;- Li:t'e';-'*

|rlL'"riltt tL) ^!L1;l, .*tCt,Se d:'y a ,*|.ru;)
G 

-€*i -*; ; * t fq'; .W 63'diL'"Aiti1,1 fit

t?rr {ii r, * l;f ,*j ybt ,.k Ct Jt:
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'rS-*;'";i'ri- -* i&.?rF J:i*r*)
>,J, ok fV -'jl'ri-'"^Xl',:i ,n €rrali ,x. t;"t+ g-i;

.it a a';'oi'P l*'ti'.^* lt? tt l1la
3185. ; ;bin Maimun, dari Abdullah RA, dia berkata,

"Ketika Nabi SAW sedang sujud dan disekitarnya ada beberapa orang

musyrik Quraisy, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aith dengan

membawa usus unta lalu dilemparkannya ke punggung Nabi SAW.

Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga Fathimah AS datang lalu

mengambil usus tersebut dari punggungnya dan beliau memohon

kecelakaan kepada mereka yang melakukan perbuatan itu. Nabi SAW

berdoa, 'Ya Allah, binasakanlah beberapa orang Quraisy ini. Ya

Altah, binasaknnlah Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah,

Syaibah bin Rabi'ah, (Jqbah bin Abi Mu'aith, Umayyah bin Khalaf'

-atau Ubay bin Khalaf- Sungguh aku telah melihat mereka

terbunuh pada perang Badar dan dilemparkan ke dalam sulnur, selain

Umayyah -atau Ubay- sesungguhnya beliau adalah seorang yang

besar. Ketika mereka menariknya maka anggota-anggota badannya

berjatuhan sebelum dilemparkan ke dalam sumur."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Ibnu Mas'ud

tentang doa Nabi sAw untuk membinasakan Abu Jahal bin Hisyam

dan beberapa orang Quraisy lainnya. Dalam hadits ini disebutkan,

"sungguh aku telah melihat mereka terbunuh pada perang Badar dan

dilemparkan ke dalam sumur". Hadits ini telah dijelaskan melalui

sanad yang sama pada pembahasan tentang bersuci. Hal ini juga akan

diterangkan pada pembahasan tentang peperangan.
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orang musyrik hendak membeli jasad seorang laki-laki musyrik, tetapi
Nabi SAW menolak untuk menjualnya kepada mereka). Hadits ini
diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya. Ibnu lshaq menyebutkan

dalam pembahasan tentang peperangan, ar .rL; nfr 
jA; ;,lir tti

J.-fi tot :At;;itltst 14' ,r i' y i Ul:*'&t[:bi pi y
:*t y e$ +e | ,*i * io, e',;, (Sesungguhnya orans-

orang musyrik meminta kcpada Nabi SAW agar menjual kepada

merekn jasad Naufal bin Abdullah bin Mughirah. Beliau berusaha

menyeberangi parit. Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada kebutuhan bagi
lrami terhadap harganya dan tidak pula jasadnya).

Ibnu Hisyam berkata" "Telah sampai kepada kami dari Az-hfiri
bahwa mereka membayar 10.000." Pengambilan dalil dari hadits di
atas adalah bahwa suatu kebiasaan akan menjadi saksi; seandainya

keluarga orang-orang yang terbunuh pada perang Badar memahami

bahwa beliau akan menerima tebusan atas jasad-jasad keluarga

mereka, maka mereka akan membayamya. Dengan demikian, hadits

ini menjadi pendukung hadits tbnu Abbas meskipun sanad-nya tidak
kuat.

22.Dost Orang yang Berkhianat Terhadap Orang yang Baik
Maupun yang Fajir (Orang yang Banyak Berbuat Dosa)

yb'*U'*-/ *-6 *',- !'* * fr, s,f *
JLti- '+ '"'f- uJ"rf JG ,*it;rt ;irs yv')A ,Jv'&j

:'r:;; yqt{i lo):,ivr
3186-3187. Dari Abu Wa'il dari Abdullah {an dari Tsabit dari

Anas- dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Bagi setiap pengkhianat ada

bendera pada hari kiamat. Salah satunya berkata, 'Ditancapkan
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.^a.

a"Ji "iut )u " )l- (J (.>'

-dan 
yang lainnya berknta,

dikenal dengannya."

'Tampak'- pada hari kiomat dan dia

t-o ' .lt:(-.t.,UJ .Ul9

3188. Dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku
mendengar Nabi SAW bersabda, 'Bagi setiap pengkhianat terdapat

bendera yang ditoncapkan pada hari Kiamat kareno

pengkhianatonnya."

*3 9, \' J2 ::' J;'
Jt-i, .trtb p;,:-; tiyl ,b.itV',fr?n*tk f t;.

* ,c'-,\t: :t&t'g- 1iht -? .i:)t r'^ t:t,k f- t;
!' * f\ yJg'V'f ';, ,yq' ;;.J\it a;oit-
\;!qt 

9's-- it,:t:6'*rrt; i,)W q*(-'tY;.,y
;X"\i ,tii';',., vt XLfr'uY-ri ,;iZ, kt; ,kg 3eX-

,'JG ."gAt'*-l.ir; -\'tt rl I' J;t t :6$r'Jt- .;y*

.i5!r U
3189. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda pada saat pembebasan kota Makkah,'Tidak ada hijrah,

tetapi jihad don niat. Apabila knmu diperintah untuk berangkat

(berperang) maka berangkatlah', Beliau bersabda pada hari

pembebasan kota Makkah,'sesungguhnya negeri ini diharamkan oleh

Alloh pada hari diciptakan langit dan bumi, maka ia haram ksrena
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pengharaman dari Allah hingga ltsi Kisw. Sesrlt8dqa tidak

dihalallron melahiran peperangan didalamy @i wotg pun

sebelumht, dan tidak dihalalkan untuklu kcculi lclttx, fui *'adu
siang. Ia haram karena penglwraman Allah hinga lsi Kim: ddak

boleh dipotong pohon berdurinya, tidak diusik birrd@rg bvtwnya,
tidak diambil barang temuannya, kzcuali bagi orotg 1oq ingtn

mengumumlrannya, dan tidak dicabut rerumputannya'. Al Abbas

berkata" 'Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir, sesungguhnyz ia rmtuk

tukang sepuh dan untuk rumah-rumatr mereka'. Nabi SAW bersabaa

'Kecuali idzkhir'."

Keteransan Hadits:

(Bab dosa orang yang berkltianat terhadap orang baik maupun

fajir [orang yang banyak berbuot dosa). Maksudny4 baik khianat itu
dilakukan oleh orang yang baik terhadap orang yang baik pula

maupun oftmg fajir, atau dilakukan oleh orang yang fajir terhadap

oralg yang fajir mauprm orang yang baik.

lmam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama dat kedua, hadits Ibnu Mas'ud dan Anas tentang

bendera bagi orang yang berkhianat. Orang yang mengucapkan *Dari

Tsabit" adalatr Syu'bah, seperti yang dijelaskan Imam Muslim dalam

riwayatnya dari Abdurrahman bin Matrdi, dari Syu'bah, dari Tsabit,

dari Anas. Al Ismaili meriwayatkan dari Abu Khalifah dari Abu Al
Walid (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) melalui kedua sanadifit

sekaligus, dan dia menyatakan pada kedua tempat itu, "Dengan ini
terbantah pandangan mereka yang mengatakan bahwa ada

kemungkinan hal itu dihubungkan dengan latazh 'dari Abu Al Walid',
sehingga tergolong riwayat Al A'masy dari Tsabit. Namun,

sebenamya tidak demikian.

Al Mizzi dalam krtab At-Tahdzib tidak memberi nomor riwayat

Al A'masy dari Tsabit sebagaimana nomor hadits pada riwayat Imam

Bukhari.
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dari keduanya berkata, "Ditancapkan", sedangkan yang lainnya

berkqta, "Tampak" pada hari kiamat sehingga ia dikenali

karenanya). Dalam riwayat Imam Muslim yang disinggung di atas

tidak ditemukan baik lafazh "ditancapkan" maupun "tampak". Lalu

Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ghundar

dari Syu'buh, :il 
'rtV 

:*!ra-pi*ot"kan ini adalah pengkhianatan

sifulan). Dia juga menukil dari hadits Abu Sa' i6, ^isi )4.U e;-
(Dianglmt untulcnya sesuai kadar pengkhianatannya). Dalam riwayat

Imam Muslim dari Abu Sa'id melalui jalur lain disebutkan, +J"t i-je
(Pada pantatnya).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan dia diperlakukan tidak

seperti maksudnya, karena biasanya bendera itu ditempatkan di

kepala, tetapi kali ini ditancapkan di bagian bawah untuk menambah

cacatnya. Sebab pada umumnya, mata itu mengarah ke bagian atas,

tetapi kali ini mengarah ke bawah, maka semakin menambah cacat

bagi dirinya.

Ketiga, hadits Ibnu Umar, juga tentang bendera bagi orang yang

berkhianat.

u)\a;Slr ?7'rA- (Ditoncapkan pada hari kiamat karena

pengkhran";;"r;) Maksudnya, sesuai kadar pengkhianatan yang dia

lakukan, seperti disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Al Qurthubi
berkata. "Ini adalah ungkapan Nabi SAW kepada bangsa Arab sesuai

perbuatan mereka. Karena mereka biasa mengibarkan bendera putih

sebagai simbol kejujuran dan bendera hitam sebagai simbol

pengkhianatan. Hal itu bertujuan untuk mencela dan mencaci orang

yang berkhianat. Adanya bendera-bendera semacam itu bagi

pengkhianat pada hari kiamat agar mereka masyhur dengan sifatnya

sehingga orang-orang yang berada di tempat itu mencaci maki

mereka. Sementara itu, dinukil melalui jalur yang shahih tentang

bendera bertuliskan "Muhammad" untuk Nabi kita SAW.
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Pelaiaran vane daoat diambil

1. Pengharaman khianat terutama bagi pemegang kekuasaan,

karena mudharatnya akan merembet kepada orang banyak.

Disamping itu dia tidak terpaksa untuk melakukannya, karena

dia mampu untuk menepati janji.

Iyadh berkata, "Menurut pandangan yang masyhur, hadits ini
disebutkan berkenaan dengan celaan terhadap imam apabila

berkhianat dalam perjanjian terhadap rakyatnya atau orang yang

memeranginya atau terhadap kekuasaan yang diembannya.

Manakala dia berbuat khianat, atau tidak berlaku lembut berarti

telah berbuat khianat terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Namun, sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

larangan bagi rakyat untuk berbuat khianat terhadap imam
(pemimpin), tidak boleh memberontak dan tidak boleh durhaka
kepadanya karena akan menimbulkan fitnah." Kemudian dia
berkata, "Tapi yang benar adalah pendapat yang pertama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya tidak tahu apa yang

menghalangi untuk memahami hadits tersebut dengan makna

yang lebih umum. Selanjutnya hal itu akan dijelaskan pada

pembahasan tentang fitnatr dan bencana, dimana lmam Bukhari
menyebutkannya dengan redaksi yang lebih lengkap, dan apa

yang dipatrami Ibnu Umar adalah seperti itu.

2. Dalam hadits ini disebutkan bahwa seseorang akan dipanggil
pada hari kiamat lengkap dengan nama bapak mereka

berdasarkan lafaztr, :rA i tiidit3d- os (Ini penghtianatanfulan

binfulan), dan ini adalatr lafazh riwayat Ibnu pada pembahasan

tentang fitnah dan bencana.

Ibnu Daqiq Al Id berkat4 "Jika terbukti mereka dipanggil

menggunakan nama ibu merek4 maka hal ini merupakan

pengkhususan dari makna yang umum.
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Hadits ini dijadikan pegangan oleh mereka yang tidak mau

berjihad bersama penguasa yang curang dan berkhianat seperti di
kutip oleh Al Baji.

Keempat, hadits Ibnu Abbas *Tidak ado hijrah setelah

pembebasan kota Makkah. Dia menyebutkan secara lengkap,

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan

tentang jihad, sedangkan sisanya dijelaskan pada pembahasan tentang

haji. Sementara hubungannya dengan judul bab di atas kurang jelas.

Ibnu Baththal berkata "Letak kesesuaiannya, bahwa perjanjian

apa yang diharamkan Allah adalah kepada para hamba-Nya.

Barangsiapa melanggar larangan itu berarti dia telah berkhianat.

Adapun Nabi SAW ketika membebaskan kota Makkah, beliau
memberi jaminan keamanan kepada manusia, kemudian beliau
mengabarkan bahwa perang di Makkah adalah haram. Dia
mengisyaratkan pula bahwa mereka aman dan tidak mungkin
seseorang berkhianat dalam hal-hal yang disebutkan dalam perjanjian

keamanan."

Ibnu Al Manayyar berkat4 "Kesesuaiannya adalah; pernyataan

tekstual bahwa Makkah memiliki keistimewaan sebagai tanah haram

kecuali pada waktu-waktu yang dikecualikan bukan hanya khusus

kepada orang mukmin yang baik saja, sebab setiap tempat adalah

demikian. Maka hal ini menunjukkan Makkah memiliki keistimewaan

yang lebih daripada itu." Sementara Al Karmani berkata, "Mungkin
disimpulkan dari perkatiurnnya, 'Apabila kamu diperintah berangkat

berperang maka berangkatlah', karena maknanya janganlah kalian

khianat terhadap para pemimpin dan jangan menyelisihi mereka.

Sebab kewajiban setia untuk keluar berkonsekeunsi pengharaman

khianat. Atau dia mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak berkhianat

dalam menghalalkan perang di Makkah, bahkan hal itu terjadi atas

penghalalan dari Allah. Kalau bukan karena itu niscaya tidak

diperbolehkan baginya. "
Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan hal itu sebagai

isyarat dari beliau bahwa penyebab pembebasan kota Makkah pada
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hadits tersebut adalah pengkhianatan kaum Quraisy. Mereka

berkhianat terhadap suku Khuza'ah (yang merupakan sekutu Nabi
SA$D ketika perang melawan bani Bakr (sekutu kaum Quraisy).
Kaum Quraisy membantu bani Bakr dan menolong mereka rmtuk

melawan suku Khuza'ah, lalu menyerang di waktu malam hingga

berhasil menewaskan banyak tentara. Sehubungan dengan itr penya'ir

mereka bersenandung berbicara dengan Nabi SAW:

Sesungguhnya kaum Quraisy mengingkari janjt,

mere ks mengkhianati perj anj ianmu yang kokoh.

Secara rinci, hal ini akan disebutkan pada pembahasm tentang

peperangan. Maka akibat pengkhianatan kaum Amisy terhadap

perjanjian itu, maka mereka diserang kaum 6g5limin hingga kota
Makkah dibebaskan dan mereka terpaksa minla jaminen keamanan.

Akhirnya mereka menjadi lemah dan banyak yang masrk tslam secara

terpaksa Barangkali juga Lnam Bukhari mengis5mdan dengan

perkataannya padajudut bab 'orang yrng traik' kepada kaum muslimn

dan 'orang fajir' kepada snku I(huza'alr, karena kebo:rakan mereka

saat itu belum masuk Islam.

Penutup

Pembahasan tentang ketetapan l/5 rampasan p€raDg serta upeti

dan perjanjian damai -yang merupakan kelanjutan dari pembahasan

tentang jiha4 hanya saja dibahas secara tersendiri demi menambah

kejelasan seperti dibuat pembahasan tersendiri tentang Umratr dan

denda membunuh binatang buruan yang merupakan bagian kitab Haji-
dari awal hingga akhir memuat 116 hadits marfu', 17 di antaranya

adalah hadits mu'allaq, dan sisanya adalatr maushul. Hadits yang

diulang sebanyak 77 hadits.

Semua hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Muslim,
kecuali hadits Anas tentang sifat ukiran cincin, hadits tentang dua
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sandal, hadits tentang bejana yang mirip tempayan, hadits Abu
Hurairah "Tidaklah aku memberi kepada kalian dan tidak pula
mencegah", hadits Khaulah "Sesunggultnya beberapa laki-laki
menjerumusksn diri", hadits tentang harta peninggalan Az-Zubair,
hadits permintaan suku Hawazin yang dinukil dari jalur Amr bin
Syu'aib, hadits pemberian kepada Jabir dari kurma Khaibar, hadits

Ibnu Umar "Beliau SAW tidak melakukan Umrah dari Ji'ranah",
hadits "Kami biasa mendapatkan madu dalam peperangan kami".
Semua ini dalam pembahasan tentang ketetapan 1/5 rampasan perang.

Lalu hadits Abdurrahman bin Auf tentang orang-orang Majusi, hadits

Umar tentang hal itu, hadits Ibnu Amr "Barangsiapa membunuh

orong yang terikat perjanjian damaf', hadits tbnu Syihab tentang

tukang sihir, hadits Auf tentang peperangan besar, hadits Abu
Hurairah "Bagaimana kamu jika tidak dapat memungut satu dinar
maupun satu dirham".

Pembahasan ini juga memuat 20 atsm dari sahabat dan generasi

sesudatr mereka.
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